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RVS PLINTEN

STX-E
materiaal

RVS kwaliteit AiSi 304

dikte

1 mm of 1,5 mm

oppervlak

in de lengterichting mat geslepen
(korrel 320) en voorzien van een
beschermfolie welke na de montage
verwijderd moet worden.

hoogte

plinttype

40 mm.

STX-E

50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
120 mm.
lengte

- standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd

bevestiging

STORAX Sealer 302 montagekit

montage

op aanvraag
90° hoek

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag
leverbaar.

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX roestvaststalen plintprofiel
type STX-E aanbrengen met een hoogte van ............. mm
inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De
plinten te bevestigen middels STORAX 302 montagekit

STORAX B.V.

Postbus 382

3330 AJ Zwijndrecht

Tel. 078-303 09 00

halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren
E-mail storax@storax.nl
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ALUMINIUM PLINTEN
NATUREL

STX-A
materiaal

aluminium

dikte

1,5 mm of 2 mm

oppervlak

- technisch naturel geanodiseerd en
voorzien van beschermfolie welke na
de montage verwijderd moet worden.

hoogte

lengte

40 mm.

80 mm.

50 mm.

100 mm.

60 mm.

120 mm.

plinttype
STX-A

- standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd

bevestiging

STORAX Sealer 302 montagekit

montage

op aanvraag

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag
leverbaar.

90° hoek

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX aluminium plintprofiel type
STX-A aanbrengen met een hoogte van ............. mm
inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De
plinten te bevestigen middels STORAX 302 montagekit

STORAX B.V.
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ALUMINIUM PLINTEN
GEBORSTELD

STX-AS
materiaal

RVS look, aluminium geborsteld

dikte

1 mm. of 1,5 mm.

oppervlak

aluminium geslepen en achteraf
geanodiseerd (VOM1), voorzien van een
beschermfolie welke na de montage
verwijderd dient te worden

hoogte

plinttype

40 mm.

STX-AS

50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
120 mm.
lengte

- standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd

bevestiging

STORAX sealer 302 montagekit

montage

op aanvraag
90° hoek

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag
leverbaar.

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX geborsteld aluminium
plintprofiel type STX-AS aanbrengen met een hoogte
van ............. mm inclusief de benodigde hoekstukken en
ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX
302 montagekit

STORAX B.V.

Postbus 382

halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren
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ALUMINIUM PLINTEN
GEPOEDERCOAT

STX-AR
materiaal

aluminium gepoedercoat standaard
in iedere RAL-kleur

dikte

2 mm.

hoogte

40 mm.
50 mm.
60 mm.

plinttype

80 mm.

STX-AR

100 mm.
lengte

- standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd

benodigdheden

prefab buitenhoeken 300 x 300 mm.

bevestiging

STORAX sealer 302 montagekit

montage

op aanvraag

Afwijkende poedercoating, hoogten en dikten
op aanvraag leverbaar.
90° hoek

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX gepoedercoat aluminium
plintprofiel type STX-AR aanbrengen met een hoogte
van ............. mm inclusief de benodigde hoekstukken en
ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX
302 montagekit

STORAX B.V.
6

Postbus 382

halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren

3330 AJ Zwijndrecht

Tel. 078-303 09 00

E-mail storax@storax.nl

www.storax.nl

ALUMINIUM PLINTEN
VOORAF GELAKT

STX-AM
materiaal

aluminium vooraf gelakt

dikte

1 mm, 1,5 mm of 2 mm

oppervlak

vooraf gelakt, bovenzijde van de plint
(knipzijde) is brute aluminium, voorzien
van een beschermfolie welke na de
montage verwijderd dient te worden

hoogte

40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm
100 mm / 120 mm

kleuren

plinttype
STX-AM

1 mm: RAL9010 en RAL9016
1,5 en 2 mm: RAL 7016, RAL 7021, RAL 9001,
RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010
en RAL 9016

lengte

- standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd

benodigdheden

prefab buitenhoeken 300 x 300 mm.

bevestiging

STORAX sealer 302 montagekit

montage

op aanvraag

90° hoek

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX roestvaststalen plintprofiel
type STX-AM aanbrengen met een hoogte van .......... mm
in de kleur RAL ................ inclusief de benodigde
hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen
middels STORAX 302 montagekit

STORAX B.V.
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HARDSCHUIM PLINTEN

HSL Serie
materiaal

geëxpandeerde polyblend op basis
van PVC (alle componenten voldoen
aan REACH)

dikte

15 mm.

hoogte

HSL60:

60 mm.

HSL80:

80 mm.

HSL100:

100 mm.

lengte

standaardlengte 2,5 meter

bevestiging

stans, knipschaar, hotmelt

montage

op aanvraag

geschikt voor
alle soorten
vloerbedekkingen

flexibele lip om
oneffenheden in

Montage benodigdheden

de muur of vloer
op te vangen

Döllken stans

Döllken hotmelt

Döllken knipschaar

snelle en

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX hardschuim plintprofiel type
HSL ............ aanbrengen in de kleur .................. De plinten te
bevestigen middels de Döllken gereedschappen.

STORAX B.V.
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HARDSCHUIM PLINTEN

Kleuren
Kleuren HSL 6

0110 zwart

1049
1048
donkerbruin donkergrijs

1051 grijs

1074 zilver

1088
lichtbeige

1109 groenblauw

1110 blauw

1111 donkerblauw

1135 wit

1245
2032 twist
champagne

2033
calypso

2171 eiken

2202
zilvergrijs

2216 ramin

2217
rustiek
eiken

2218
chocolade
wenge

2219
kastanje

2220
zee-eik

2221 spar
antiek

2222
ikarus

2223
paduck

2224
bomanga

2225
mahagoni

2245
antiek
walnoot

2273
beuken

2357
plank land
gekleurd

2365
licht eiken

2366 teak
antiek

2386
malua

2395
walnoot
eiland

2428 alder

2572
fashion
oak

2574
country
oak

2580 grey
cherry

2620
esdoorn

2660
grijze eik

1049
donkergrijs

1051 grijs

1088
lichtbeige

1135 wit

2171 eiken

2202
zilvergrijs

2220
zee-eik

2221 spar
antiek

2245
antiek
walnoot

2273
beuken

1051 grijs

1088 lichtbeige

1135 wit

Kleuren HSL 8

0110 zwart

1048
donkerbruin

Kleuren HSL 10

0110 zwart

STORAX B.V.

1049
donkergrijs
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HARDEKERN PLINTEN

S Serie
materiaal

HDF -kern bekleed met een chloorvrije,
slijtvaste polyblend op basis van
PP/TPE, met flexibele lipafdichtingen

dikte

15 mm.

hoogte

S60:

60 mm.

S100:

100 mm.

lengte

standaardlengte 2,57 meter

bevestiging

stans, knipschaar, hotmelt

verkoopeenheid

S60 = 20 stuks | S100 = 10 stuks

montage

op aanvraag

HDF-kern met
ruimte
kleurkeuze voor
de afwerking

S 60 Flex Life Top

○

60 mm

○

1 verkoopeenheid = 20 x 2,57 m

HDF -kern bekleed met een chloorvrije, slijtva
op basis van PP/TPE, met exibele lipafdichtin

snelle en

Kleuren

Montage benodigdheden

Döllken hotmelt

montage
met Döllken

15 mm

Döllken stans

eenvoudige

gereedschappen
1005 (1005)
snow-white

1013 (5012)
white

1152 (1312)
metallic
silver

1168 (436A)
metallic
aluminium

1145 (1248)
white and
grey

2718 (2718)
anthracite

1144 (1001)
black

2541 (D 089)
maple

2629 (2629)
white oak

2386 (2386)
malua

2339 (2339)
classic
oak

2365 (2365)
country
oak

2360 (2360
fruit tree

2372 (2372)
country
cherry

2361 (2361)
country
cherry

Döllken knipschaar

Bestekomschrijving
Langs de wanden STORAX hardekern plintprofiel type
S ............ aanbrengen in de kleur .................. De plinten te
bevestigen middels de Döllken gereedschappen.

STORAX B.V.
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HARDEKERN PLINTEN

Kleuren

S 60 Flex Life Top

Kleuren
S60
1 verkoopeenheid = 20 x 2,57 m

Hardekern plinten

○

60 mm

○

HDF -kern bekleed met een chloorvrije, slijtvaste polyblend
op basis van PP/TPE, met exibele lipafdichtingen.

1005
sneeuwwit

1013 wit

1012

lichtgrijs
Kleuren

1014 licht
beige

1082 bruin

1144 zwart

1145
wit-grijs

1147
donkergrijs

1148 beige

1152 zilver
metallic

1155 azur

1168
alumetaal

15 mm
2362
2363
2365 licht
2371
2245
2329
2336
2339
2358 plank 2361
1245
1209
kersen 1155 (3035)
grijs-bruin
fruitboom
eiken 1006 (4035)
gebeitst
antiek 1152 (1312)
waterig
beuken1145 (1248)
klassiek
scandinachampagne
antraciet
1013 (5012)
1168 (436A)
1012 (1202)
1147 (1184)
1014 (4254)
1148 (4244)
1082 (4019)
1005 (1005)
walnoot
eiken
visch
rustiek
donker
(ral7016)
snow-white white
metallic
metallic
white and
light grey
grey
sea blue
light beige
beige
terra teak brown

silver

aluminium

grey

2544
2571
2572
2395
2485
2539
2540
2541
2542 licht
2543
2386
2372
beuken
beuken
natuurlijk
vintage
fashion
walnoot
gerookt
kersenmacore
esdoorn
malua
kerseneiken
desert
oak
eiland
eiken
wit
boom
boom 2718 (2718)
1144 (1001)
2541 (D 089) 2629 (2629)
2386 (2386)
2336 (2336)
2542 (D 058) 2543 (D 255) 2395 (2395)
2544 (D 132) 2357 (2357)
2329 (2329)

anthracite

2587
traditional
oak

S 100 Life
TCF
totally
chlorinefree

black

2629
alaba oak
snow

2339 (2339)
classic
oak

2718 heavy
metal

2365 (2365)
country
oak

white oak

2780
boogie

2360 (2360
fruit tree

malua

2781 salsa

2372 (2372)
country
cherry

light fruit
tree

2782
quartet

2361 (2361)
country
cherry

2814
kersen
grijs

2539 (D 260)
cherry

light beech

light beech

walnut
island

natural oak

stained
oak

smoked
oak

2363 (2363)
dark fruit
tree

2587 (2587)
traditional
oak

2540 (D 130)
macore

2362 (2362)
rustic
brown
and grey

2371 (2371)
stained
teak

2547 (D 224)
mahogany

2542 (D 058)
light beech

2545 (D 126)
light oak

2540 (D 130)
macore

Kleuren
S100
1 verkoopeenheid = 20 x 2,57 m
○

○

HDF -kern bekleed met een chloorvrije, slijtvaste polyblend
van PP/TPE, met exibele lipafdichtingen.

2245 (W 207)
op basis
antique
walnut

1012
lichtgrijs

1013 wit

Kleuren

1013 (5012)
white

Storax B.V.

maple

Postbus 382

1014 licht
beige

1145 (1248)
white and
grey

1082 bruin

1012 (1202)
light grey

1144 zwart

1014 (4254)
light beige

3330 AJ Zwijndrecht

1145
wit-grijs

1148 (4244)
beige

1147
donkergrijs

1147 (1184)
grey

2542 licht
beuken

1082 (4019)
brown

1144 (1001)
black

Tel: +31 (0) 78 30 30 900

storax@storax.nl

www.storax.nl
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chlorinefree
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CUBU KERNPLINTEN

Cubu kernplinten

Cubu Flex Life / XL
materiaal

S
60 Flex Life Top
Kleuren

HDF-kern bekleed met een chloorvrije,

� 4 hoogtesslijtvaste polyblend op basis van

PP/TPE, met flexibele lipafdichtingen

○

� 2 diktes boven en onder

12,6 mm. of 19 mm (XL-versie)

hoogte

40 mm.

� 3 kleuren

Kleuren
zwart*
alleen 15 mm
beschikbaar
voor 60, 80,
100 mm.
hoog

100 mm.
lengte

standaardlengte 2,5 meter

verkoopeenheid

10 x 2,50 m1

bevestiging

stans, knipschaar, hotmelt

montage

op aanvraag

1209
antraciet

Afmetingen

2718 (2718)
anthracite

1144 (1001)
black

2541 (D 089)
maple

2629 (2629)
white oak

2386 (238
malua

2339 (2339)
classic
oak

2365 (2365)
country
oak

2360 (2360
fruit tree

2372 (2372)
country
cherry

2361 (236
country
cherry

12,6 mm

Postbus 382

1063 (W199)

1012(1202)

zilver
lichtgrijs
TCF
Bestekomschrijving
totally

chlorinefree

○

XL

60 mm

40 mm

60 mm
12,6 mm

80 mm

1013 (5012)
wit

80 mm

100 mm

1145 (124
white and
grey

Kleuren

Afmetingen

12

1168 (436A)
metallic
aluminium

Leverbaar in iedere RAL-kleur vanaf 1000 m

1 verkoopeenheid = 10 x 2,50 m

STORAX B.V.
Montage

1246
1245
champagne* platinum
alleen
zilver* alleen
beschikbaar
beschikbaar
1013 (5012)
1152 (1312)
1005 (1005)
voor 60 en 80 voor 40, 60,
snow-white white
metallic
mm. hoog
80 mm. hoog
silver

(XL leverbaar in 1012, 1013, 1246 en 1132)

Cubu Flex Life / XL

12,6 mm

HDF -kern bekleed met een chloorvrije, sli
1132
1063 zilver
op basis vansneeuwwit
PP/TPE, met exibele lipafdic
9010

60 mm.
80 mm.

○

○

1013 wit

60 mm

dikte

1012
lichtgrijs

1 verkoopeenheid = 20 x 2,57 m

XL

Langs
de wanden
STORAX
Leverbaar
in iedere
RAL-kleur
vanafCUBU
1000 m
2245 (W 207)
kernplintprofiel type
CUBU ............ met een
antique

hoogte van ...........walnut
mm aanbrengen in de
kleur .................. De plinten te bevestigen

12,6 mm

19 mm

3330 AJ Zwijndrecht

19 mm

TCF
totally
chlorinefree

middels de Döllken gereedschappen.
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○

Storax B.V.
Gemakkelijk en snel te monteren met behulp van stans en hot-melt lijmpistool

○

Eindstukken, in- en uitwendige hoeken worden met behulp van de stans gemaakt
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FLEXIBELE PLINTEN

WLK 50 / 60 / 80 / 100
materiaal

flexibele polyblend op basis van PVC
(alle componenten voldoen aan
REACH)

dikte

15 mm.

hoogte

50 mm.

verbeterde
geometerie
vergemakkelijkt

60 mm.

naadloze

80 mm.

hoekvorming

100 mm.

S 60 Flex Life Top

lengte

op rol van 50 meter

verkoopeenheid

per rol

bevestiging

zelfklevend

○

60 mm

○

eenvoudige
Kleuren
montage
15 mm

STORAX B.V.

Döllken hotmelt

Postbus 382

HDF -kern bekleed met een
op basis van PP/TPE, met 

snelle en

Montage benodigdheden

Döllken Easyscooter

1 verkoopeenheid = 20 x 2,

met Döllken
gereedschappen
1005 (1005)
snow-white

1013 (5012)
white

1152 (1312)
metallic
silver

1
m
a

2718 (2718)
anthracite

1144 (1001)
black

2541 (D 089)
maple

2
w

2339 (2339)
classic
oak

2365 (2365)
country
oak

2360 (2360
fruit tree

2
c
c

Döllken knipschaar

3330 AJ Zwijndrecht

Tel. 078-303 09 00

TCF
E-mail storax@storax.nl
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chlorinefree
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FLEXIBELE PLINTEN

Kleuren
Kleuren WLK 50/60

0110
zwart

0138
lichtgrijs

0146 grijs

0348
antraciet

0879
noten
bruin

0913 licht
beige

1137 wit

2172
beuken

2175
donkere
eik

2236 licht
beuken

2395
walnoot
eiland

2572
fashion
oak

0878 blauw
grijs

1137 wit

0914
donker
beige

1069 grijs

Kleuren WLK 80/100

0110 zwart

STORAX B.V.
14
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TOEPASSINGEN
PLINTEN

Acrovyn® Serie
materiaal

Acrovyn® is een sterke, krasen slagvaste acryl-vinyl legering

dikte

2 mm

oppervlak en kleur

volgens Acrovyn kleurwaaier

brandwerendheid

Acrovyn® voldoet aan de Euroklasse
volgens classificatie
EN 13501-1(B-S2-d0)

hygiëne

Acrovyn® plinten zijn glad en niet
poreus zodat staphilococcen en
bacteriën zich niet op het oppervlak
kunnen ontwikkelen. Acrovyn® plinten
zijn ook verkrijgbaar in een
bacteriedodende versie

leveringsvorm

op maat gezaagd

kleuren

naar keuze volgens kleurenkaart

montage

voor de verlijming van Acrovyn® plinten
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adviseren wij Storax sealer STX wit

In de fabriek afgeschuind
Voor een perfecte afwerking van de plint kunt u kiezen
tussen onze 45 precisiesnede of ronde afschuining
voor een perfecte afwerking van uw plinten.
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Het Storax
leveringsprogramma
Entreematten
Schoonloopzones
Antislip
Glasbalustrades
Leuningen en hekwerken
Roosters
Lamellenwand
Gevelbekleding
Zonwering
Hoekbeschermers
Muurbescherming
Vloerluiken
Vluchtluiken
Lichtkoepels
Dak- en inspectieluiken
Dakluikladders en schaartrappen
Dakdoorvoeren
Voegprofielen
Trapneuzen
Tegelprofielen / tegelfolie / tegeldragers
Schopplaten en speciaal zetwerk
Plinten
Vloerprofielen
Afdichtingen
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