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STRAKKE VORMGEVING IN 
VERSCHILLENDE TINTEN

Een perfecte afwerking van uw interieur zit vaak in dingen waar 

u niet zo snel aan denkt. Vensterbanken zijn vaak ‘standaard’ 

uitgevoerd, maar toch een heel essentieel onderdeel van uw 

wand, woonkamer of raampartij. Met de vensterbanken collectie 

van Lignodur Stone kunt u daar verandering in brengen en uw 

interieur nèt dat beetje meer exclusiviteit geven. De finesse zit 

hem in het detail!

Lignodur Stone vensterbanken met de facet geslepen rand in 

combinatie met realistische steen- en unikleuren zorgen voor 

een exclusieve uitstraling.  Het grote voordeel is dat ze zijn 

uitgevoerd in hoogwaardig kunststof met een kras- en slijtvaste 

toplaag, hierdoor zijn ze  bijna ongevoelig voor beschadigingen. 

Ook kan Lignodur Stone op 6 meter lengte worden gemonteerd, 

waardoor naden zoals bij natuursteen tot het verleden behoren. 

  Lignodur Stone vensterbanken 

 Uitstraling van natuursteen

 Voordeliger dan natuursteen

 Fraaie afwerking met strakke eindkappen

 Slagvast en krasvast

 Lange lengtes (6 meter) monteerbaar

 Snel en eenvoudig te monteren

 Volledig recyclebaar

 Uit voorraad in 2, 3, 4 en 6 m1 leverbaar



DESIGN VENSTERBANKEN
MET NATUURSTEEN LOOK

Het unieke van Lignodur Stone ten opzichte van de traditionele 

vensterbank is de facet geslepen rand. Door middel van een uniek 

procedé wordt het kunststof geslepen waardoor een subtiele rand 

ontstaat zoals bij natuursteen. De eindkappen zijn ook voorzien 

van deze facet geslepen rand en hiermee zijn de Lignodur Stone 

vensterbanken nauwkeurig af te werken. Er is keuze uit diverse 

steenvarianten voor een zeer realistische natuursteen uitstraling of 

keuze uit unikleuren voor een strak en eigentijds effect.  

  Wat geeft Lignodur Stone het steen-effect?



ASSORTIMENT

Lignodur Stone 
vensterbank

Bestelnr: 7256
Afmeting: 250 x 36 mm
Kleur: onderstaande 
 kleuren
Verpakking: 1x 300, 600 cm

Lignodur Stone 
vensterbank

Bestelnr: 7257
Afmeting: 300 x 36 mm
Kleur: onderstaande 
 kleuren
Verpakking: 1x 300, 600 cm

Wit

Crème

Marmer 
composiet

Travertin

Blauwsteen

 Eenheid Norm Waarde 

Materiaaldichtheid kg/m3 DIN 52361 ca. 1480 
Warmtebestendigheid oC Werksnorm 70 (langdurig)
Krimpeigenschap % DIN EN 479 < 0,6
Wateropname % DIN EN ISO 62 < 0,5 (24 h. 23 oC)
Krasvastheid N DIN EN 438-2 ≥ 3
Lichtbestendigheid Stufe EN ISO 105-B02 >= 6

Montage Maximaal 50 mm. overkragen en 100 mm. vanaf warmtebron.

Technische specificaties

Wit Crème Marmer
composiet

Travertin Blauwsteen

Lignodur Stone 
eindkap

Bestelnr:  7259
Afmeting: 300 x 36 mm
Kleur: onderstaande 
 kleuren (unikleur)
Verpakking: 2 st
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