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Prijspeil 2022. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en eventuele verzendkosten. 
Tussentijdse prijs of modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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cristalplant 
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mat wit

materiaal

cristalplant
CRISTALPLANT® is van een uniek technologisch geavanceerde samenstelling. Het bestaat uit een groot 
percentage natuurlijke minerale (aluminiumtrihydraat afkomstig uit bauxiet) en een kleine  percentage 
hoog zuivere polyester en acrylpolymeren. Het is daarom samengesteld tot een inert, hypoallergeen en 
niet-toxisch materiaal. 
CRISTALPLANT® is een “solid surface 100% gemaakt in Italië”.
CRISTALPLANT® is 100% recyclebaar. Het heeft een brandveilig klasse 1, een sterke UV-
bestendigheid, solide en nietporeus. Het is hygiënisch en gezond, stevig en aangenaam om aan te raken 
door zijn fluwelen en natuursteen-achtige afwerking.
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art. nr. kleur maat bovenblad materiaal gewicht prijs
C01010AF16 mat wit 1750 x 900 x 570 mm cristalplant 153 kg  € 4.518,00 

 

mm mm
Drift vrijstaand bad 175
ontwerp van Mariska Jagt, inclusief cristalplant pop-up plug LET OP! 12 cm inbouw diepte

Hiti vrijstaand bad 169
inclusief cristalplant pop-up plug LET OP! 12 cm inbouw diepte

art. nr. kleur maat bovenblad materiaal gewicht prijs
C00769AF47 mat wit 1690 x 500 x 690 mm cristalplant 181 kg  € 4.411,00 
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mm mm
Mauma vrijstaand bad 160
inclusief cristalplant pop-up plug 

Metropol vrijstaand bad 180
Ontwerp van Thijs Smeets, inclusief cristalplant pop-up plug LET OP! 12 cm inbouw diepte

art. nr. kleur maat bovenblad materiaal gewicht prijs
C01296AF47 mat wit 1600 x 700 x 580 mm cristalplant 113 kg  € 2.767,00 

art. nr. kleur maat bovenblad materiaal gewicht prijs
C01026AB16 mat wit 1800 x 850 x 570 mm cristalplant 100 kg  € 4.789,00 
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mm
Nauru vrijstaand bad 177
inclusief cristalplant pop-up plug LET OP! 12 cm inbouw diepte

N
auru   |   vrijstaand   |   baden

art. nr. kleur maat bovenblad materiaal gewicht prijs
C01103AF47 mat wit 1775 x 800 x 565 mm cristalplant 101 kg  € 4.256,00 
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Tortu bad pop-up plug met logo
incl. sifon

art. nr. kleur prijs
C00606ZS1604 mat wit  € 166,00 
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CRISTALPLANT® is 100% herstelbaar. Door middel van een schuurspons met schoonmaakmiddel 
is schade terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Zelfs sigaretbrandringen zijn te verwijderen. 

Deze eigenschappen van duurzaamheid en herstelbaarheid maken het een eco duurzaam materiaal.

dagelijkse verzorging
Dagelijks volstaat een gemakkelijke en snelle reiniging d.m.v. water en zeep of een alles in één 
reinigingsmiddelen om het meeste vuil en vlekken van het oppervlak te verwijderen. Het is vooral aan 
te raden om het oppervlak goed afspoelen en gel of schurende schoonmaakmiddelen met schuurspons 
en een middel als “Scotch Brite ©” (bijgevoegde sample) te gebruiken. Op deze manier blijft het 
onderscheidende kenmerk van Cristalplant, de oorspronkelijke matte afwerking, onaangeroerd. 

hoe schade voorkomen
Het oppervlak is over het algemeen bestand tegen vlekken. Niettemin worden agressieve chemische 
producten zoals aceton, trichloorethyleen, sterke zuren en basen ten strengste afgeraden. Na langdurig 
contact met inkt, cosmetica en kleurstoffen kunnen soortgelijke beschadigingen optreden als bij 
brandende sigaretten. Deze kunnen worden verwijderd volgens de aanbevelingen hieronder. 

hoe hardnekkige vlekken, krassen en brandkringen te verwijderen
Cristalplant® is een volledig homogeen materiaal. De oppervlakte is daardoor in haar oorspronkelijke 
schoonheid te herstellen van agressieve aandoeningen zoals krassen, brandkringen van sigaretten en 
hardnekkige vlekken. Kleine beschadigingen kunnen eenvoudig met een spons verwijderd worden. 
Gebruik hierbij een schurend middel zoals Scotch Brite © (3M merk) of een ander fijn schurend 
reinigingsmiddel. Wrijf met een zachte druk het beschadigde deel naar beneden. Als de beschadiging 
nog steeds zichtbaar is, wrijf opnieuw met een zachte druk met zeer fijn schuurpapier. 

reinigingsmiddelen die te gebruiken zijn
Poeder of crème wasmiddelen als CIF©, VIM© of soortgelijke, die micro-korrels met een schurende 
werking op het oppervlak hebben. Wees bij gebruik van spiritus op uw hoede dat u direct en met ruime 
hoeveelheid water het oppervlak dient te spoelen! 

niet te gebruiken
Solvent stoffen zoals aceton of trichloorethyleen. Evenals andere agressieve chemicaliën, zoals sterke 
zuren (zoutzuur) of basen (natriumhydroxide). Wasmiddelen voor industrieel gebruik of anderen 
onbekende agressieve middelen: in dit geval een test op een plek die niet in het oog moet worden gedaan 
voordat de toepassing. Zeer agressieve stoffen die die gebruikt worden om leidingen en te ontstoppen. 
Oplosmiddelen die gebruikt worden in de verfindustrie.

schoonmaak en onderhoud
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