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Stemid Kunststoffen

Kunststof gevelbekleding

Verschillende kleuren eenvoudige montage Makkelijk te reinigen niet ontvlambaar Milieuvriendelijk Duurzaam Verhogen de
woningwaarde

Met kunststof gevelbekleding bent u klaar voor de toekomst. onze kunststof 
gevelbekleding is duurzaam, kleurvast, onderhoudsarm en gaat ruim 30 jaar 
mee. Door de ruime keuze in kleuren en patronen is er voor ieder wat wils. 
Geniet van de voordelen die kunststof gevelbekleding te bieden heeft.

Gevelbekleding zorgt voor de uitstraling van uw woning. Hoewel er verschillende soorten gevelbekle-
ding zijn, biedt kunststof gevelbekleding verreweg de meeste voordelen. Kunststof gevelbekleding is 
eenvoudig te onderhouden, is duurzaam en is verkrijgbaar in enorm veel kleuren en patronen.
Wij hebben zelfs kunststof gevelbekleding met houtlook in ons assortiment. Hierdoor krijgt u de
gewenste uitstraling van hout, zonder al het onderhoud.
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Kunststof gevelpanelen in uw favoriete kleur
Met kunststof gevelpanelen geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantel-
zorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look.
Stijlvol, maar ook duurzaam. Want onze geveldelen en profielen worden milieu-
vriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. ook met minimaal onder-
houd.

onze kunststof gevelpanelen zijn verkrijgbaar in PVC en volschuim, in diverse 
kleuren en zelfs met houtstructuur. 

RABAtDeLen & PRofIeLen
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Rondkant 148 mm werkend

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne 
afwerking van de gevel. eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een 
(houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.

NOVALIT

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Hoekprofi el Zie overzichtA110

Montage-hoekprofi el

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Startprofi el t.b.v. horizontale bekleding

Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm

Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm

Renolitreiniger

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Aluminium

RVs

RVs

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 200 stuks

1 x 200 stuks

1 x 1000 ml

A111

A112

A113

A114

A115

A116

A129

A130

A140

Lakstift 1 x 11 mlA150

180
18

A100 - 4 x 6 m1

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 3 m1 

1 x 4 m1 

Zie overzicht 4 x 4 m1 Startprofi el t.b.v. verticale bekledingA118
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Kleuren

Wit Crème Wijnrood Groen Blauw Grijs

Basaltgrijs Kwartsgrijs Antraciet Monumentengroen Monumentenblauw Zwartgrijs

Zwart Cappuccino

Twinlook kleuren

turner oak twinlook Artisan oak twinlook Sheffield oak alpine 
twinlook

Anteak Vergrijsd ceder Douglas Goud eiken

Desert oak turner oak Artisan oak Honey oak Sheffield oak alpine Sheffield oak concrete

Rondkant 148 mm werkend
noVALIt

Kleuren

toffee Kitami

Sheffield oak concrete 
twinlook

toffee twinlook Kitami twinlook
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uV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. 
eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle, horizontale montage.

Rabat 148 mm werkend
noVALIt

180
18

A101 - 4 x 6 m1

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Hoekprofi el Zie overzichtA110

Montage-hoekprofi el

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Startprofi el t.b.v. horizontale bekleding

Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm

Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm

Renolitreiniger

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Aluminium

RVs

RVs

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 200 stuks

1 x 200 stuks

1 x 1000 ml

A111

A112

A113

A114

A115

A116

A129

A130

A140

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

Lakstift 1 x 11 mlA150

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 3 m1 

1 x 4 m1 
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Kleuren

Wit Crème Wijnrood Groen Blauw Grijs

Basaltgrijs Kwartsgrijs Antraciet Monumentengroen

Rabat 148 mm werkend
noVALIt

Kleuren

Zwart

Monumentenblauw Zwartgrijs
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slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdekselpaneel / Zweeds rabat van 
PVC. overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten
uitstraling en naadloze bevestiging.

Potdeksel 166 mm werkend
noVALIt

192
18

A102 - 4 x 6 m1

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Hoekprofi el Zie overzichtA110

Montage-hoekprofi el

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Startprofi el t.b.v. horizontale bekleding

Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm

Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm

Renolitreiniger

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Aluminium

RVs

RVs

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 200 stuks

1 x 200 stuks

1 x 1000 ml

A111

A112

A113

A114

A115

A116

A129

A130

A140

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

Lakstift 1 x 11 mlA150

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 3 m1 

1 x 4 m1 
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Kleuren

Antraciet Zwart Anteak turner oak

Potdeksel 166 mm werkend
noVALIt

Kleuren
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Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele 
sponning. Geschikt voor horizontale en verticale montage op (houten)
regelwerk met voldoende ventilatieruimte.

dubbel rondkant 200 mm werkend
noVALIt

222

17

A103 - 3 x 6 m1

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Startprofi el t.b.v. horizontale bekleding

Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm

Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm

Renolitreiniger

Aluminium

RVs

RVs

1 x 3 m1 

1 x 200 stuks

1 x 200 stuks

1 x 1000 ml

A117

A129

A130

A140

Hoekprofi el Zie overzicht
1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

A110

Montage-hoekprofi el Aluminium 1 x 4 m1 A111

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Zie overzicht

Aluminium 1 x 4 m1 

A112

A113

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Zie overzicht

Aluminium 1 x 4 m1 

A114

A115

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

Lakstift 1 x 11 mlA150

Zie overzicht 4 x 4 m1 Startprofi el t.b.v. verticale bekledingA118
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Twinlook kleuren

Desert oak twinlook toffee twinlook

dubbel rondkant 200 mm werkend
noVALIt

Kleuren
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uV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing 
voor een eenvoudige montage. Met extra hoge paneelhoogte voor een nóg 
snellere dekking.

dubbel rabat 333 mm werkend
steMexx

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Startprofi el

Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm

Aluminium

RVs

1 x 3 m1  

1 x 200 stuks

A217

A230

stootvoegverbinding 333 mm t.b.v. DR333 Zie overzicht 10 stuksA225

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

A200 - 2 x 6 m1

Hoekprofi el Zie overzichtA110

Montage-hoekprofi el Aluminium 1 x 4 m1 A111

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Zie overzicht

Aluminium 1 x 4 m1 

A114

A115

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Zie overzicht

Aluminium 1 x 4 m1 

A112

A113

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 
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Kleuren uit kleurgroep 1

Wit Crème Beige Lichtgrijs

dubbel rabat 333 mm werkend
steMexx

Kleuren uit kleurgroep 2

Cappuccino olijf Grijs Leigrijs Blauw

Kleuren
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Volschuim potdekselpaneel / Zweeds rabat voor een natuurlijke uitstraling 
op de gevel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor een makke-
lijke montage op woningen, chalets en bedrijfspanden.

Potdeksel 170 mm werkend
steMexx A201 - 5 x 6 m1

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Startprofi el

Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm

Aluminium

RVs

1 x 3 m1  

1 x 200 stuks

A217

A230

stootvoegverbinding 170 mm t.b.v. PD170 Zie overzicht 10 stuksA226

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

Hoekprofi el Zie overzichtA110

Montage-hoekprofi el Aluminium 1 x 4 m1 A111

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Zie overzicht

Aluminium 1 x 4 m1 

A114

A115

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Zie overzicht

Aluminium 1 x 4 m1 

A112

A113

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 
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Potdeksel 170 mm werkend
steMexx

Kleuren uit kleurgroep 1

Wit Crème Beige Lichtgrijs

Kleuren uit kleurgroep 2

Cappuccino olijf Grijs Leigrijs Blauw

Kleuren
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Volschuim gevelpaneel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor 
een makkelijke montage op woningen, chalets en bedrijfspanden.

Vlak 250 mm werkend
steMexx A300 - 4 x 6 m1

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Hoekprofi el Zie overzichtA110

Montage-hoekprofi el

Eindprofi el

Montage-eindprofi el

Verbindingsprofi el

Montage-verbindingsprofi el

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

Zie overzicht

Aluminium

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

1 x 4 m1 

A111

A112

A113

A114

A115

Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm RVs 1 x 200 stuksA230

* voor ventilatie- en Z-profi elen zie pagina 34 en 38

Startprofi el Aluminium 1 x 3 m1  A217

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 

1 x 4 m1 

1 x 6 m1 
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Kleuren

Cappuccino Basaltgrijs

Vlak 250 mm werkend
steMexx

Kleuren
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dakrand & overstek
Werk daken en goten af met een kunststof dakrand van stemid Kunststoffen. 
onze dakrand- en overstekpanelen beschermen uw dak jarenlang optimaal
tegen invloeden van weer en wind. Licht qua gewicht, kleurvast en eenvoudig 
te monteren. Perfect als onderhoudsvriendelijke dakrandafwerking of voor het 
vervangen van houten boeiboorden.

onze dakrand- en overstekpanelen zijn in meerdere kleuren en varianten verkrijg-
baar, zodat de dakafwerking altijd perfect aansluit op de gevelbekleding.

DAKRAnDPAneLen & DAKRAnDAfWeRKInG

2
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De novalit dakrandpanelen maken het mogelijk dakranden van een com-
plete afwerking te voorzien zonder zichtbare schroeven. De dakrandpanelen 
zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en hebben een mooie, strakke vormge-
ving. De panelen zijn massief en sterk, maar laten zich makkelijk bewerken 
en monteren.

dakrandpaneel 295 mm
noVALIt

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Montageprofi el

Buitenhoek 400 mm

Grijs

folie

1 x 6 m1 

1 x 2 stuks

B180

B151

Verbinder 400 mm folie 1 x 2 stuksB156

Renolitreiniger 1 x 1000 mlA140

Kleuren

Wit Crème Wijnrood Groen Blauw Grijs

Basaltgrijs Kwartsgrijs Antraciet Monumentengroen Monumentenblauw

Lakstift 1 x 11 mlA150

B100 - 2 x 6 m1

Zwart

Zwartgrijs
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De steMexx dakrand- en overstekpanelen zijn een duurzame en onder-
houdsvrije bekleding voor dakranden. Boeidelen zijn verkrijgbaar in haaks of 
kraal, in diverse kleurstellingen en glad of met houtstructuur.
De onderhoudsarme en vochtbestendige overstekpanelen zijn verkrijgbaar 
in dezelfde kleurstelling als de dakrandafwerking.

dakrand- en overstekpanelen
steMexx

Dakrandpanelen volschuim

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Dakrandpaneel Hs175
Volschuim 175 mm

Dakrandpaneel Hs250
Volschuim 250 mm

Dakrandpaneel Hs300
Volschuim 300 mm

Dakrandpaneel Hs385
Volschuim 385 mm

sierhoekpaneel Hs300
Volschuim 300 mm

Zie overzicht 1 x 6 m1  B102

Dakrandpaneel Hs225
Volschuim 225 mm

Zie overzicht 1 x 6 m1  B104

Dakrandpaneel Hs200
Volschuim 200 mm

Zie overzicht 1 x 6 m1  B103

Zie overzicht 1 x 6 m1  B105

Zie overzicht 1 x 6 m1 B106

Zie overzicht 1 x 6 m1  B107

Zie overzicht 1 x 5 m1  B110

Overstekpanelen volschuim of holkamer

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

overstekpaneel Hs300
Volschuim 300 mm

overstekpaneel Hs500
Volschuim 500 mm

overstekpaneel HK200
Holkamer 200 mm

B120

overstekpaneel Hs400
Volschuim 400 mm

Zie overzicht

B121

overstekpaneel Hs450
Volschuim 450 mm

1 x 6 m1  B122

Zie overzicht 1 x 5 m1 B123

Zie overzicht 1 x 6 m1  B130

1 x 6 m1

1 x 5 m1

1 x 6 m1

1 x 5 m1 

folie
Glad

folie
Glad
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De onderstaande afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen kunnen worden 
gebruikt voor de montage en afwerking van de dakrand- en overstekpanelen.

dakrand- en overstekpanelen
steMexx

Afwerkprofi elen en bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Verbinder 400 mm folie en glad 1 x 2 stuksB156

sierverbinder 300 mm Glad wit

folie en glad

1 x 2 stuksB165

Buitenhoek 400 mm folie en glad 1 x 2 stuksB151

sierbuitenhoek 300 mm Glad wit 1 x 2 stuksB160

Renolitreiniger 1 x 1000 mlA140

10 x 6 m1  B170 Afsluitprofi el 8-10 mm
Inwendig

Diverse kleuren 1 x 200 stuksB175 spijker met kunststof kop
RVs 40 mm

Diverse kleuren 1 x 100 stuksB177 Bevestigingsschroeven
RVs 25 mm

Diverse kleuren 1 x 100 stuksB178 Bevestigingsschroeven
RVs 38 mm

Lakstift 1 x 11 mlA150
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dakrand- en overstekpanelen
steMexx

Kleuren

Kleuren folie

Kleuren glad

Wit
B102, B104, B106, B107, 

B120, B121, B122

Wit
B102, B103, B104, B105, 
B106, B107, B110, B120, 
B121, B122, B123, B130

Grijs
B106, B120

Monumentenblauw 
B104, B106, B120

Zwartgrijs
B104, B106, B120

Crème
B102, B104, B106, B107, 

B120, B121, B122

Crème
B106, B120

Basaltgrijs
B106, B120

Wijnrood
B106, B120

Kwartsgrijs
B106, B120

Groen
B102, B104, B106, B120, 

B122

Antraciet
B102, B104, B106, B107, 

B120, B121

Blauw
B102, B104, B106, B120, 

B122

Monumentengroen 
B104, B106, B120

Goud eiken
B104, B106, B120

Anteak
B106, B120

Zwart
B104, B106, B120
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Kunststof kozijnafwerking
Met de kunststof kozijnafwerking van stemid Kunststoffen werkt u uw nieuwe 
kozijnen perfect af aan de binnenkant. Dankzij een breed scala aan vensterban-
ken, panelen en afwerk- en kamerhoekprofi elen in diverse kleuren zorgt u altijd 
voor een passend en strak eindresultaat. eenvoudig te monteren met high tack 
montagekit, onderhoudsvrij en zonder nog te hoeven verven of stucen.

Bij stemid vindt u alles voor de complete kunststof kozijnafwerking op één plek. 
In universele kleurstellingen als wit en crème en voorzien van een gladde toplaag 
of houtnerfstructuur, zodat de afwerking altijd naadloos aansluit op het interieur. 

VooR De BInnenKAnt

3
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De paneelprofi elen (ook wel kozijnvulling genoemd) zijn toepasbaar in  
borstweringen en kunststof kozijnen.

Paneelprofi elen
KoZIJn

Paneelprofi elen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Paneelprofi el 24x100 mm

Paneelprofi el 24x100 mm

Glad

folie

1 x 6 m1  

1 x 6 m1  

C100

C101

Kleuren 1-zijdig folie

Wit / wit of crème Crème / wit of crème Blauw / wit of crème Antraciet / wit of 
crème

Monumentengroen / 
wit of crème

Groen / wit of crème

Kleuren glad

Wit Crème

Zwartgrijs / wit of 
crème
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Houdt u van de uitstraling van natuursteen? Dan zijn deze betonlook venster-
banken dé ideale oplossing. Dit zijn kunststof vensterbanken met de uitstra-
ling van natuursteen. Kies uit verschillende kleuren. Ze zijn licht van gewicht, 
gemakkelijk te bewerken en eenvoudig te monteren met high tack montagekit.

Betonlook vensterbanken
KoZIJn

Vensterbanken betonlook

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Vensterbank betonlook 250 mm

Vensterbank betonlook 300 mm

Zie overzicht

Zie overzicht

2 x 6 m1  

2 x 6 m1  

C151

C152

Vensterbank betonlook 400 mm Zie overzicht 2 x 6 m1  C153

Bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

eindkap 500 mm

Montagekit High tack 290 ml

Zie overzicht

Wit

1 x 10 stuks

1 x 12 stuks

C160

C250

Kleuren

Wit Crème BlauwsteenBlauwsteen licht Carara marmerVerkeersgrijs
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onderhoudsarme kunststof vensterbanken in diverse breedtematen. Ze zijn 
verkrijgbaar in wit of crème, ze zijn slagvast, uV-bestendig en eenvoudig te 
verzagen en te verlijmen. een eindkap zorgt voor een nette afwerking van 
deze vensterbanken die eenvoudig te monteren zijn met high tack mon-
tagekit.

Standaard vensterbanken
KoZIJn

Standaard vensterbanken

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Vensterbank standaard 200 mm

Vensterbank standaard 250 mm

Zie overzicht

Zie overzicht

2 x 6 m1  

2 x 6 m1 

C200

C201

Vensterbank standaard 300 mm

Vensterbank standaard 400 mm

Zie overzicht

Zie overzicht

2 x 6 m1  

2 x 6 m1  

C202

C203

Kleuren

Wit Crème

Bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

eindkap 420 mm 2-zijdig neus

Montagekit High tack 290 ml

Zie overzicht

Wit

1 x 4 stuks

1 x 12 stuks

C210

C250
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Kies met onze afwerkprofi elen voor een nette afwerking van de kozijnen. 
Deze zijn geschikt voor het opvullen van kieren en gaten, eenvoudig op maat 
te maken en direct te bevestigen op de ondergrond.
Hoekpanelen en -profi elen zijn geschikt voor de afwerking van dagkanten bij 
de plaatsing van kunststof kozijnen. Ze zijn makkelijk te verlijmen voor een 
strakke afwerking van het venster. Verkrijgbaar in wit.

dagkantafwerkingen
KoZIJn

Panelen en afwerkprofi elen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Volschuim afwerkprofi el 6x40 mm

Volschuim afwerkprofi el 6x90 mm

Glad wit

Glad wit

20 x 5 m1 

10 x 5 m1 

C220

C225

Paneel met hoek Hs100
Volschuim 100 mm

4 x 6 m1 C230

Paneel met hoek Hs150
Volschuim 150 mm

Glad wit 2 x 6 m1  C232

Kamerhoekprofi el 110x35 mm Glad wit 5 x 6 m1  C240

Kleuren

Glad wit Glad crème

Bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Montagekit High tack 290 ml Wit 1 x 12 stuksC250

Glad wit
Glad crème
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terrasplanken
Geniet het hele jaar door van een vlonder met kunststof terrasplanken. Met onze 
kunststof vloerpanelen zijn de mogelijkheden haast eindeloos maar wel altijd 
met een extreem lange levensduur, kleurvast en onderhoudsvrij. Gegarandeerd.

onze kunststof terrasplanken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en makkelijk 
te plaatsen met de bijbehorende montage- en afwerkprofielen.

Kunststof

4
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Kunststof terrasplanken zijn ideaal om een terras aan te leggen in uw tuin 
of bij uw vijver. Met kunststof terrasplanken creëert u een gezellig en onder-
houdsarm terras met de natuurlijke uitstraling van echt hout!
De terrasplanken zijn eenvoudig en snel op de onderliggers te monteren met 
de bijbehorende start- en montageclips. Verkrijgbaar in bruin en antraciet.

terrasplanken
Kunststof

Terrasplanken

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

terrasplank 24x140 mmD100

Bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

startclips incl. schroef RVs

Zie overzicht

1 x 20 stuksD120

Montageclips incl. schroef RVs 1 x 100 stuksD121

onderligger 30x50 mm Antraciet 1 x 3 m1D125

Afwerkplint 15x48 mm Zie overzicht 1 x 3 m1D130

Kleuren

Bruin Antraciet

5 x 3 m1

5 x 4 m1 
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HPL platen
Maak kennis met onze veelzijdige HPL platen! High Pressure Laminate is zeer 
geschikt als uV- en weerbestendig materiaal voor gevelbekleding. Met minimale 
werking bij temperatuurverschillen, eenvoudig te reinigen toplagen en een door-
gaans voordelige prijs zijn HPL platen een geschikte keuze van chaletbouwers 
en allerlei bedrijven. Klein en groot.

Bij stemid vindt u altijd de kunststof platen die passen bij uw project. Beschik-
baar in lichte of donkere kleuren.

VooR DuuRZAAM & onDeRHouDsVRIJ exteRIeuR
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High Pressure Laminate (HPL) plaat voor voordelige wand- en gevelbekle-
ding buitenshuis. Gemakkelijk te monteren met bevestigingsschroeven en 
verkrijgbaar in diverse kleuren.

Platen
HPL

HPl plaat

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

HPL plaat 1300x3050x6 mme100

Bevestigingsmaterialen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Voegband 36 mm RVs

Zie overzicht

1 x 50 m1e120

B177

B178

Kleuren

Wit

Zwart

GroenCrème BlauwLichtgrijs Antraciet

1 x 3,97 m2

Diverse kleuren 1 x 100 stuksBevestigingsschroeven
RVs 25 mm

Diverse kleuren 1 x 100 stuksBevestigingsschroeven
RVs 38 mm
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Kunststof profielen
Werk gevels, kozijnen, wanden en plafonds strak af met onze kunststof pro-
fielen. Dankzij een uitgebreid assortiment aan ventilatieprofielen, hoekprofie-
len, platprofielen en Z-profielen maakt u altijd de perfecte overgang, aansluiting 
of randafwerking. eenvoudig en snel te monteren, slagvast en vochtbestendig. 
Voor een eindresultaat waar u of uw klanten nog jaren van kunnen genieten.

Onze kunststof profielen zijn in allerlei maten en kleuren te verkrijgen. Wit, crème, 
zwart of met een structuurfolie in meer dan 10 andere kleuren. Daarmee sluit uw 
afwerking altijd aan op het bestaande interieur.

VentILAtIePRofIeLen, HoeKPRofIeLen & MeeR

6
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Ventilatieprofielen zijn verkrijgbaar met diverse hoekafmetingen en zijn
geschikt voor het geventileerd afwerken van verschillende toepassingen, 
zoals gevelbekleding. Van kunststof (wit/zwart) of aluminium (zwart).
eenvoudig te monteren met schroeven, nieten of lijm.

Profielen
VentILAtIe

Ventilatieprofielen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Ventilatieprofiel 25x25 mmf100 1 x 2,5 m1

Ventilatieprofiel 30x24 mmf103 Zwart
1 rol à 30 m1

1 rol à 60 m1

f110 Zwart 1 x 2,5 m1

f112 Zwart 1 x 2,5 m1

Ventilatieprofiel 30x60 mm
Aluminium

Ventilatieprofiel 30x80 mm
Aluminium

Wit en zwart

f114 Zwart 1 x 2,5 m1Ventilatieprofiel 30x100 mm
Aluminium

Wit Zwart

Kleuren
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De duurzame, slagvaste kunststof hoekprofi elen zijn ideaal voor de afwer-
king van allerlei verschillende toepassingen. Ze zijn eenvoudig te lijmen, 
schroeven of nieten, wat zorgt voor een feilloze montage.
Verkrijgbaar in wit of zwart (vouwhoekprofi elen ook in crème of antraciet).

Profi elen
HoeK

Hoekprofi elen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Hoekprofi el 15x15x2,5 mmf200 Zie overzicht 10 x 6 m1

Hoekprofi el 50x50x2 mmf205 Zie overzicht

Zie overzicht

Zie overzicht

10 x 6 m1

Hoekprofi el 25x25x2 mmf202 Zie overzicht 10 x 6 m1

Hoekprofi el 100x100x3 mmf215 Zie overzicht 10 x 6 m1

Zie overzichtHoekprofi el 20x20x2 mmf201 10 x 6 m1

Zie overzichtHoekprofi el 30x30x2 mmf203 10 x 6 m1

Hoekprofi el 70x70x3 mmf210 10 x 6 m1

Hoekprofi el 40x40x2 mmf204 10 x 6 m1

Vouwhoekprofi el 45x45x3 mmf220 10 x 6 m1
Zie overzicht
folie en glad
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Hoekprofi elen
KLeuRen

Kleuren

Wit Zwart

Hoekprofi el

Vouwhoekprofi el folie

Vouwhoekprofi el glad

Wit Crème

AntracietWit Crème
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Kies een kunststof plat profiel voor de afwerking van diverse toepassingen. 
Deze profielen zijn slagvast, UV-bestendig en onderhoudsarm. Eenvoudig te 
monteren met schroeven, nieten of lijm.

Profielen
PLAt

Plat profiel

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Plat profiel 40x3 mmf300 Wit 20 x 6 m1

Wit

Kleuren
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Kunststof Z-profi elen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en zijn te 
gebruiken als afwerking of als afstandhouder tussen materialen.
Het Z-profi el, ook wel lekdorpelprofi el of waterslag genoemd, voorkomt
inwatering achter de gevelpanelen. Verkrijgbaar in wit, zwart of met profi el-
folie in diverse kleuren (alleen de 20x20x35 mm variant).

Profi elen
Z

Z-profi elen

omschrijving Kleur VerpakkingArtikelnr.

Z-profi el 20x20x35x3 mmf400 1 x 6 m1

Z-profi el 20x40x30x3 mmf401 10 x 6 m1

Z-profi el 20x50x30x3 mmf402 10 x 6 m1

Z-profi el 20x60x15x3 mmf403 10 x 6 m1

Zie overzicht
folie en glad

Zie overzicht
Glad

Zie overzicht
Glad

Zie overzicht
Glad
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Z-profi elen
KLeuRen

Kleuren

Kleuren glad

Wit Zwart

Kleuren folie

Wit Crème Wijnrood Groen Blauw Grijs

Basaltgrijs Kwartsgrijs Antraciet Monumentengroen

Zwart Anteak

Monumentenblauw Zwartgrijs
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Leveringen
orders vanaf € 750,- netto, exclusief 21% BtW 
worden franco geleverd. Bij bestellingen onder 
de genoemde franco waarde worden € 97,50 
transportkosten in rekening gebracht.

Bestellingen dienen 3 werkdagen voor levering 
per telefoon of e-mail gedaan te worden.
De levering geschiedt volgens het routesche-
ma op pagina 41. De cijfers geven het eerste 
gedeelte van de postcode weer, zodat u snel kunt 
zien, wanneer de bestellingen geleverd worden.

Voor leveringen met kooiaap of leveringen op 
een ander adres dan het vaste afleveradres 
worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Reclamatie
Reclamaties dienen schriftelijk en binnen 5 
werkdagen na aflevering te worden gemeld.

Prijzen
Bekijk voor de meest actuele prijzen onze
website www.stemidkunststoffen.nl.

Wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en afmetin-
gen en eventuele druk- en zetfouten in deze
catalogus zijn voorbehouden. 

Goederen afhalen
Goederen kunnen iedere werkdag afgehaald 
worden tussen 14:00 uur en 16:00 uur, mits de 
bestelling voor 9:00 uur bij ons binnen is.

Retourneren
Retouren zijn in overleg mogelijk, met
inachtneming van onze algemene voorwaarden.
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Woensdag

Maandag en woensdag

Dinsdag en vrijdag

Donderdag
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Stemid Kunststoffen B.V.
Poppenbouwing 12a
4191 nZ Geldermalsen

info@stemidkunststoffen.nl
www.stemidkunststoffen.nl

ContACtInfoRMAtIe
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