
PLATEN OP MAAT : verzaagd / geboord / gefreesd

Technische infobrochure
versie 1/02/2020

SERVICE 

bij 
Cras Woodshops !

WIJ DOEN HET 

VOOR U...



Welkom in het Cras Woodshops ‘Panel center’!

Platen op maat versie 1/02/2020

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.

Verticale frees- en 
boorinstallatie

In doorloop, aangestuurd via 
barcode etiket op de panelen.

Twee installaties voor plaatbewerking 

- 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 

Projectbegeleiding



Technische info

Mogelijkheden

Zagen, boren en frezen op maat, volgens uw meetstaat.

 

    

Hebt u voor uw project nog een andere vorm of bewerking nodig? 
Vraag het ons !

Toepassingen

Plaattypes

Trespa
Rockpanel
Eternit
Solid Surface
Fermacell
Promat
Massieve HPL Print en Polyrey
Multiplex
MDF
Spaan
Beplakte platen
enz. 
Informeer naar onze mogelijkheden

enkele 
facetrand

verzagen 

Plaatmateriaal voor gevel Plaatmateriaal voor interieurtoepassingen Industriële opdrachten

dubbele 
facetrand

liplas

boren verstek

groef valse groef 
of ondiepe boring

uitsparingen  
en doorvoeringen

®



Een uniek aanbod

Gevelbekleding

- uniek voorraadprogramma van alle grote 
   merken in gevelpanelen
- isolatie / isolatiepluggen
- geïmpregneerd achterhout
- regelschroeven / regelbare muursteunen
- gevelfolies
- ventilatieprofielen
- voeg- en hoekprofielen
- bevestigingsschroeven / nagels / rivetten
- epdm-stroken

Alle info, brochures en stalen in onze Cras Woodshops.

Interieur

- unieke kleurkoppeling in HPL / melamine / 
   kantenband op voorraad
- eigen beplakkingen
- alle dragers
- massieve HPL
- HPL zwarte en witte kern

+

    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


