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Prodec kozijn- en vensterbank afwerking is gefabriceerd uit 

MDF (V313). Dit is een speciale vochtwerende MDF-kwaliteit, 

te herkennen aan de groene kleur. 

Producten van MDF hebben een strakke en vlakke vormgeving. 

Daarnaast wordt MDF geroemd om het verwerkingsgemak. 

Het materiaal is zeer gemakkelijk op maat te maken, 

is bovendien erg sterk en buigt nauwelijks. 

Prodec kant- en klare kozijnafwerking is voorzien van een 

slijtvaste folie met een satijnachtige glans en een lichte 

structuur. Door deze toplaag krijgen de producten een 

hoogwaardige uitstraling. En nog een bijkomend voordeel: 

plamuren, stucen en schilderen is door deze toplaag  

overbodig.

MDF, mooi & makkelijk

“Voor het snel, 
vakkundig en 
fraai afwerken 
van alle kozijnen”



Mooie strakke vensterbanken zijn 

onmisbaar in je ieder interieur.  

Met vensterbanken kunt u een mooie 

plaats creëren voor decoraties.  

Met Prodec vensterbanken werkt u het 

kozijn bovendien perfect af en door 

de slijtvaste toplaag in wit of crème 

behouden ze hun mooie uitstraling.

De slanke eindkappen zorgen  

voor een afgewerkt geheel.  

Prodec vensterbanken zijn bovendien 

bijzonder makkelijk te verwerken  

en uitstekend te combineren met 

Prodec kozijnafwerking.

Voor een 
hoogwaardige 
vensterbank 
afwerking

WIT (RAL 9016) CRÈME (RAL 9001)

“Uitstekend te 
combineren met 

kozijnafwerking”

De voordelen van  
Prodec vensterbanken

  Snel en makkelijk te verwerken 
en te monteren

 Slijtvaste toplaag

 Vochtwerend

 Af te werken met eindkappen

Beschikbaar 
in twee kleuren





Op maat zagen  • •
Schroeven of lijmen • •
Plamuren  •
Schuren  •
Gronden  •
Schuren  •
Aflakken  •
Afkitten • •

Hout          Prodec

In minder stappen  
een mooi eindresultaat

De voordelen van  
Prodec dagkantafwerking 

 Maakt plamuren, schuren,  

	 gronden	en	aflakken	overbodig

 Snel en eenvoudig te plaatsen  

 in één handeling

Prodec dagkantafwerking heeft bijna geen 

nabewerking nodig. Dit in tegenstelling tot 

andere producten, waar het echte werk pas 

begint na montage. Denk maar eens aan 

plamuren, schuren en schilderen.  

En de verloren droogtijd die daar tussen zit!  

Bij Prodec dagkantafwerking is afkitten 

het enige dat nog over blijft. Direct klaar, 

minder overlast en meteen genieten van een 

afgewerkt kozijn.

Kostenbesparende kozijnafwerking
“Bijna geen 

nabewerking 
meer nodig”



  

  

  

  

Kijk op heering.eu voor meer details en productinformatie.

Kijk op heering.eu voor meer details en productinformatie.

MDF hoekpanelen

Kozijn aansluitprofiel

MDF Kraallijst met sponning 6 mm

 nr. 1240 50 x 6 mm nr. 1250  105 x 6 mm

 nr. 1244 80 x 6 mm nr. 1260 120 x 6 mm

 nr. 1200 55 x 12 mm nr. 1208  95 x 12 mm

 nr. 1204 75 x 12 mm nr. 1212 135 x 12 mm

 nr. 1232 80 x 6 mm nr. 1236 120 x 6 mm

 nr. 1228 60 x 15 mm nr. 1252 85 x 15 mm

 nr. 1248 48 x 15 mm nr. 1220  75 x 15 mm
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 nr. 1296 50 x 15 mm nr. 1298 50 x 18 mm

MDF plint 6- 18 mm

MDF dagstuk en koplat met sponning 6 mm MDF plint 15 mm

 nr. 1268 105 x 26 mm nr. 1276 105 x 30 mm

nr. 7207	 Aansluitprofiel	6	mm	zelfklevend

nr. 1288	 Klik-aansluitprofiel	6	mm

nr. 1216             80 x 15 mm

 nr. 1272 105 x 36 mm nr. 1284 100 x 70 mm

 nr. 1280 160 x 60 mm  nr. 1292 160 x 60 mm

Vensterbanken

Kozijnafwerking

MDF vensterbank Eindkap
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Verkrijgbaar bij:

Prodec is een product vanheering.eu


