
DDeessignedigned
TO RESIST

Vensterbanken       2021/2022



SURFACE

XTREME SAFE
99,99%

DDesignedesigned
TO RESIST

De naam Topalit® staat voor buitengewone productkwaliteit made in
Austria en inspirerende ontwerpen van tafelbladen en vensterbanken. Al 50 
jaar lang is de basis van ons succes een beproefd productieproces waarbij 
het beste regionale loofhout tot een voegloos hogedrukdeel wordt geperst.

Onze vensterbanken spreken voor zich en zijn:

• zeer krasbestendig en bestand tegen vochtigheid
 
• verkrijgbaar in vele decors – van tijdloze klassiekers tot 
 verfrissende nieuwigheden – en oppervlaktestructuren  

• geschikt voor iedere inbouwsituatie en iedere klantenwens,
 ongeacht hoe veeleisend

Innovatieve kenmerken zoals het krasbestendigere en robuustere XD
oppervlak, het antibacteriële XS oppervlak en tastbare duurzaamheid in de 
productie vervolledigen de meerwaarde van producten van het huis Topalit®.

VENSTERBANKEN BESTENDIG & MOOI

Uniek bij Topalit®

Ons antibacterieel XS en krasvast, 
robuust XD oppervlak overtuigen met 
topwaarden – gecontroleerd en beves-
tigd door onafhankelijke houtonder-
zoeksinstituten en laboratoria.
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Wanneer ervaring kennismaakt met de hoogste kwaliteitsnormen, gaat het 
om binnenvensterbanken van Topalit® – gebaseerd op ons speciaal procedé 
dat hogedrukdelen met unieke eigenschappen garandeert. Daar zijn wij zeker 
van, en wel dermate zeker dat we 30 jaar garantie bieden. 

Waarom Topalit®? De vraag stellen, is haar beantwoorden:

• In één stuk geperst met geïntegreerde vormkant

• Kras- en slagvast XD oppervlak dat robuustheid garandeert

• Antibacterieel XS oppervlak dat veiligheid biedt

• Uv-bestendigheid  

• Bestand tegen vochtigheid (zwelt niet op na 48 uur in het water)  

• Vervaardigd uit PEFC-gecertificeerd hout en hoogwaardige harsen  

• Verdichte, homogene materiaalkern voor hoge vormstabiliteit  

• Onlosmakelijk met de materiaalkern versmolten melamineharscoating  
 uit meerdere lagen

• Eenvoudige inbouw met perfect afgestemd toebehorenassortiment

• Op wens snijden wij vensterbanken individueel en afgeschuind toe

LANG MEEGAAND & DOORDACHT

30 JAAR GARANTIE

Spreekt Spreekt   vor zich:vor zich:
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BEPROEFD & TIJDLOOS

MONO

Een klassieker die constant blijft en belooft waar hij voor staat: milieuvriendelijk-
heid verenigd met functionaliteit. MONO is in één stuk geperst en scoort zoals 
al onze binnenvensterbanken met bestendigheid tegen vochtigheid.  

• Druppelrand | 40 mm
• Standaardlengte | 5,6 m
• Breedte | 100 tot 500 mm, standaard verkrijgbaar in intervallen van 50 mm
• Voegloos leverbaar met neus aan één of beide zijden
• Ideaal voor renovaties 
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De lichtheid van het bestaan, herleid tot de essentie: daarvoor staat SLIMLI-
NE. Elegantie die zich zonder twijfel in de vorm weerspiegelt. En die binnen-
vensterbanken de betekenis verleent die zij zonder twijfel verdienen.

• Druppelrand | 25 mm
• Standaardlengte | 5,6 m
• Breedte | 100 tot 500 mm, standaard verkrijgbaar in intervallen 
 van 50 mm
• Voegloos leverbaar met neus aan één of beide zijden

GEREDUCEERD & STIJLVAST

SLIMLINE
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Een vormgevingselement binnenshuis, dat zijn charme ingetogen ontplooit. 
MORE staat voor meer mogelijkheden, meer visuele speelruimte en meer 
individualiteit. Binnenvensterbanken die gewoonweg meer persoonlijkheid 
hebben. 

• Druppelrand | 70, 100 & 140 mm
• Standaardlengte | 4,4 m
• Breedte | 150 tot 450 mm, standaard verkrijgbaar in intervallen van 50 mm
• In drie standaard afdekkingshoogten met decoratieve groef leverbaar
• Ideaal voor renovaties
• Door de hoogte ideaal geschikt voor het afdekken van installaties en kabels

ESTHETISCH & VEELZIJDIG

MORE
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OPPERVLAKTESTRUCTUUR

FIJNE STRUCTUUR HOUT

FIJNE HAMERSLAG

GLAD, ZIJDEMAT

TO FEEL GOOD

DesignedDesigned
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Tilia Tree 0220 Atacama Cherry 0222 Oak 0219

Beech 0011

RUN OUT

Golden Oak 0247

NEW

Pure White 0406 Weiß 0001 Cremeweiß 0056

Anthracite 0074 Dark Slate 0231

Travertin 0080

Wenge 0006 White Marmor 0070Brushed Silver 0021

Light Grey 0245

NEW

Dark Grey 0252

NEW

MONO, SLIMLINE en MORE

Oppervlakken die vensterbanken op het gebied van de haptiek uniek maken – en een 
stijlvol karakter verlenen aan de individuele sfeer van de kamer.

Onze hout-, steen- en kleurdecors reiken van elegant, ingetogen, tot modern; daardoor 
spreken ze verschillende smaken aan en trekken ze de aandacht.

STIJLVOL & ONMISKENBAAR
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DUURZAAM & GEPERFECTIONEERD 

Waardoor ons geperfectioneerde productieproces zich onderscheidt:

• Aanzienlijker sterker verdicht kernmateriaal (in vergelijking met spaanplaten)

• Afdichting met een buitengewoon hoog harsaandeel  

• Onder grote druk en hoge temperaturen worden plaat en coating in één stuk 
 geperst en worden zodoende tot een onafscheidelijke, stabiele eenheid

In onze fabriek te Ampflwang vindt de verwerking van de beste Oostenrijkse 
houtsoorten plaats. De modernste logistiek stelt ons tevens in staat, flexibel en 
snel in te springen op individuele wensen van de klant.

PRODUCTIE-
NORMEN,

HogeHoge
natuurlijknatuurlijk

Zijafsluitkappen

Laminaatstroken bijgesneden  
(45 x 510 mm) of als rol 
(25 str. m) en ABS-rand
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30

De vensterbanken worden naar wens in onze eigen fabriek op 
maat gemaakt – een service van Topalit® die u tijd en moeite 
bespaart. Profiteer eveneens van ons optimaal afgestemde toe-
behorenassortiment dat u kwaliteit in detail garandeert.

ONZE SERVICE VOOR U

PRODUCTVOORDELEN 

Duurzaam & hoogwaardig
Onze vensterbanken scoren met voordelen die 
ze niet onder stoelen of vensterbanken steken:

XD-OPPERVLAK®

XS-OPPERVLAK®

PEFC-GECERTIFICEERD

E1-GECERTIFICEERD

MADE IN AUSTRIA

MILIEUVRIENDELIJK

BESTAND TEGEN VOCHTIGHEID

VOEGLOOS OPPERVLAK

BREUK- EN SLAGVAST

HITTEBESTENDIG

GEMAKKELIJK TE 
ONDERHOUDEN

BESTAND TEGEN SIGARETTENAS

UV-LICHTBESTENDIG

30 JAAR GARANTIE

LFGB-GECERTIFICEERD
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Oplage 1 / 2021/22 / 91323

Nadruk of overige reproductie, ook in uittrek-
sels, uitsluitend met toestemming van de 
uitgever. Drukfouten en technische wijzigingen 
voorbehouden.

Topalit GmbH 
Bahnhofstraße 11, 4843 Ampflwang, Austria

T +43 7675 2411-0, F +43 7675 2413-42
welcome@topalit.at | www.topalit.at 

TOPALIT®

ONLINE CONFIGU-
RATOR VOOR 
VENSTERBANKEN
Montageklare 
commissies eenvoudig 
bestellen – meer info op 
www.topalit.at!


