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Plakstraat Cras

Beplakken van plaatmateriaal en deuren bij Cras
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Beplakken van platen en deuren : extra service bij Cras
Als partner van de houtvakman willen we continu onze service verbeteren. In
onze vestiging te Waregem is onlangs geïnvesteerd in een geautomatiseerde
installatie voor het kleven van HPL op diverse platen en deuren.
De plakstraat staat in een stofvrij en verwarmd magazijn, zodat het plakwerk
heel het jaar door onder dezelfde omstandigheden gebeurt. Zowel vóór als
ná de verlijming worden de dragers en de HPL een tijd in dit magazijn geacclimatiseerd. Zo beperken we het risico op kromtrekken. De aanvoer en
belijming van dragers en HPL gebeurt automatisch. De pers is een warme
doorlooppers. Na de verlijming worden de platen visueel gecontroleerd.
Dankzij ons breed gamma aan dragers, in combinatie met een uitgebreid
voorraadprogramma in verschillende merken van HPL, kunnen we beplakte
platen leveren in een zeer korte levertijd van 5 werkdagen. Een beplakte
deur kunnen we al na 3 weken leveren indien het HPL op voorraad ligt.
Deze nieuwe installatie biedt een capaciteit van 600 deuren en/of platen
per dag. Interessant is dat deze installatie lengtes tot 4,2 meter en breedtes tot 1,3 meter aankan.

� Kleven van HPL op diverse dragers en deuren
� Korte levertijd
� Lengtes tot 4,2 meter en breedtes tot 1,3 meter

Beplakken in 10 stappen met Jonas

1.

Jonas is met z’n 2 jaar dienst bij Cras al een
echte Woodbeliever. Onze productiehallen zijn
zijn habitat en ons machinepark kent hij als zijn
broekzak. Dagelijks garandeert hij samen met
ons team operatoren de kwaliteit van de
producten die van de band rollen.

De HPL vellen worden in verschillende transportbakken gelegd.

2.

3.

De door jou gekozen vellen worden door een
manipulator uit de transportbak gehaald en op de
transportband gelegd.

Jouw HPL vel gaat door een verwarmingstunnel
en wordt vervolgens proper geborsteld.

4.

De draaitafel zorgt er vervolgens voor dat alle
vellen met de juiste kant naar boven liggen om
straks te worden verlijmd.
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5.

Aan de andere kant van de lijmstraat wordt de
plaat of deur op de transportband klaargelegd.
Deze wordt ook op zijn beurt proper geborsteld.

6.

7.

De drager wordt geplaatst op het HPL vel waarna
het andere HPL vel bovenop de drager wordt
gelegd.

8.

9.

De drager gaat vervolgens door de lijmmachine
waar ze zowel aan de boven- als onderkant wordt
gelijmd.

Vervolgens schuift de plaat of deur, met aan beide kanten een HPL vel, in de pers. De ingestelde
druk en temperaturen verschillen naargelang het
type drager of HPL vel.

De platen of deuren worden stuk voor stuk
gecentreerd en gestapeld.

10.

Jouw platen of deuren zijn klaar voor transport! Je kan ze ophalen in jouw Woodshop of
laten leveren (op de werf).

Bekijk de volledige video online
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Dragers : veel mogelijkheden
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Dragers deuren
Dikte x hoogte

Breedtes

RF0

40x2015

630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

niet-brandwerend

40x2115

630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

RF30

40x2015

630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

brandwerend

40x2115

630+680+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1230

RF60

50x2015

630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180

brandwerend

50x2115

630+730+780+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

Beplakte deuren op voorraad ‘Timdoor’
Deurtype
Timdoor

Timdoor RF30 2287

Dikte

Breedtes

Hoogte

Overplakte kantlat

Extra info

40mm

680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930mm

2015mm

Rood hout

HPL: B070 polyrey, FA

40mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930mm

2115mm

Rood hout

HPL: B070 polyrey, FA

40mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930mm

2015mm

Rood hout

HPL: B070 polyrey, FA
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HPL en melamine : uitgebreid voorraadprogramma
Cras Woodshops is partner van de belangrijkste merken in HPL en melamine. Dankzij een jarenlange samenwerking met deze
merken en een uitgebreid voorraadprogramma in hout-, uni-, metallics- en fantasiedecoren staat Cras in voor een hoge servicegraad en korte levertermijnen. Vraag in uw vestiging naar de beschikbare voorraadbrochures en stalenwaaiers.

� Meer dan 150 hpl-decoren op voorraad
� 70 decoren

in kleurkoppeling met melamine “Panoprey” op voorraad & bijhorende bandjes

� 59 decoren in deurformaat op voorraad
� Aantal decoren in massief laminaat op voorraad, in de kern gekleurd (wit-zwart-grijs)
� Polyform, collectie werkbladen op voorraad

� 50 hpl-decoren op voorraad
� Kleurkoppeling met melamine (op Superpan) & bijhorende bandjes

� “Partners in excellence” – een ruime collectie aan decors, zeer snel leverbaar
� Ruime keuze aan decoren in deurformaat
� Ruime keuze in massief laminaat, ook in de kern gekleurd

Backing...

Volgende backings zijn mogelijk :
• 2 zijden met hetzelfde decor (minst risico op kromtrekken)
• Witte backing
• Specifieke backing bij metaal op laminaat, in de kern gekleurde hpl
• ‘Blind backing’ : willekeurig decor door ons gekozen, voor onzichtbare zijden

Beplakte platen op voorraad : de witte toppers !
•

Eurospan 18 mm met HPL Print 130 zodia of SEI
- afm. 3050x1300 mm / totale dikte 18 mm
- spaan beplakt met 2 zijden Print 130
structuur zodia (gekorreld) of sei (mat)
- mooie witte plaat aan een zeer scherpe prijs

•

Multiplex Berk 19,4 mm met HPL Print 130 zodia
- afm. 3050x1300 mm / totale dikte 19,4 mm
- 2 zijden Print 130 Zodia
Eurospan 130 zodia - 18 mm
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Cras Woodshops Panel center : veel mogelijkheden
Twee installaties voor plaatbewerking
U kan bij Cras Woodshops terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens
uw meetstaat.
Onze machines doen hun werk voor 1 stuk of voor omvangrijke series				

Opdeelzaag
Aangepast om ook zwaardere
platen te kunnen verwerken.
Kan formaten aan tot
5600 x 2130 mm.

Projectbegeleiding

- Advies bij de keuze van het type plaatmateriaal
- Aanreiken van praktische oplossingen en technisch advies
- Duidelijke identificatie van de werkstukken
- Alle bewerkingen in eigen huis
- Verzorgde verpakking
- Vlekkeloze logistieke afhandeling, ook op de bouwplaats

Verticale frees- en
boorinstallatie
In doorloop, aangestuurd via
barcode etiket op de panelen.
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Realisaties

:

Toepassingen
Interieur

Meer info over ons Cras Woodshops panel center? Vraag naar onze technische infobrochure.

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

+

halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72
Alle verdere info en openingsuren op www.craswoodshops.be

