
PLANILAQUE COLOR-IT
 Het glas met kleur
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PLANILAQUE 
COLOR-IT

LOUNGE, diepe kleuren

POP, levendige kleuren

DOLCE VITA, de pastels

URBAN, koele neutrale

COCOON, warme neutrale

PLANILAQUE 
COLOR-IT
Het gelakt glas van 
SAINT-GOBAIN

Het gelakt glas PLANILAQUE COLOR-IT 
combineert de zuiverheid van kleur met de
diepte en elegantie van glas. Het vindt overal 
zijn plaats in de interieurinrichting als meubilair, 
deuren en wanden of wandbekleding.

De nieuwe collectie 2017 is opgebouwd uit 
5 actuele kleurgroepen die innovatie en creatie 
stimuleren.
47 kleuren samengebracht in een collectie 
met een andere sfeer om uw keuze te 
vergemakkelijken en u hedendaagse creatieve 
pistes aan te bieden.

PLANILAQUE COLOR-IT,
het glas met kleur.
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COCOON
WELBEHAGEN EN EENVOUD
 
Een familie warme neutrale kleuren: satijn, ivoor, beige,  
zijde... tot de diep bruine. Tinten die herinneren aan hout, 
planten, de aarde, natuurlijke rustgevende tonen. De 
Cocoon-kleuren bezorgen het interieur een comfortabel 
en warm gevoel. Een klassieke en sobere inspiratie, een 
vaste en duurzame waarde.

PL1272 zandbeige

PL1957 mokka

PL7006 cappuccino PL7656 tundragrijs

PL7654 betongrijs

PLD8017 oudgrijs PLD8015 grijsbeige

DE WARME NEUTRALE KLEUREN
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URBAN
GRAFISCHE VORMGEVING

Koele mineraalachtige kleuren, nuances in steen- en 
metaalkleuren, een meervoud van grijstinten die 
een contrast vormen met het pure van wit en het 
diepzwarte. Het decor keert terug naar de essentie, 
gedurft modern met wortels in het urbanisme.

PL9010 wit

PL7653 kiezelgrijs

PL71357 donkergrijs

PL7035 lichtgrijs

PL7554 antraciet

PL9006 metallicgrijs

PLD9001 extrawit

PL7655 marmergrijsPL9005 zwart

PL7031 grijs

DE KOELE KLEUREN
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DOLCE VITA
DE ZACHTHEID VAN HET LEVEN

Krachtig is de inspiratie van deze subtiele Noorse 
poederkleuren en de glamour van Dolce Vita, deze 
halftonen bieden ons kleur in al zijn zachtheid. De subtiele 
nuances worden verfijnd door de glanzende diepte van het 
glas. De nieuwe collectie 2017 brengt fijnheid, charme en 
persoonlijkheid aan in het interieur.

DE PASTELKLEUREN

PL1398 beige

PL 6331 pastellichtgroen

PL1001 caramel
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PL1013 parelwit

PL4247 lila PLD8007 magnolia

PLD8012 pastelblauw

PL5339 lichtblauw

PL2132 perzikPL1849 lichtbeige

PLD8005
 diamantgroen PL6332 pastelgroen
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POP
LEVEN IN HUIS!

De Pop-trend is levenslust, de onbezorgdheid met 
gedurfde kleuren. Een dynamisch palet dat zich laat 
gelden. De twee rode, groen en framboos personaliseren 
en boosten de ruimte op levendige kleurrijke wijze. 

LEVENDIGE KLEUREN

PL3002 felrood

PL5023 blauw

PL2133  abrikoos

PL2003 oranje PL6684 neongroen

PL1271 okergeel

PL4006 fuschia
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LOUNGE
ELEGANTE ACCENTEN

Intens blauw, diep rood en fluweel, diepe kleuren die 
elegante aangename ruimtes definiëren. Tinten die het 
interieur doen schitteren in een geraffineerde theatrale 
sfeer. 

DE DIEPE KLEUREN

PL3005 bordeaux

PL4139 purper

PL5930 donkerblauw

PL6339 olijfgrijsPL8028 choco

PLD8016 grijsbruin

PL8281 terra

PL8282 olijfgeel

PL8280 havanabruin

PL3009 oxyde
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INSPIRATIE

Warme neutrale en koele grijze kleuren...

Zachte harmonieuze nuances door de originele combinatie 
van de warme neutrale en koele neutrale kleuren. 

Een kleurwaaier...
een winnende combinatie

De combinatie van een lichte en donkere tint van eenzelfde 
kleur geeft altijd een mooi resultaat en zorgt voor een 
grote visuele eenheid.

Een kleurtoets in Pop-stijl... 
om een architecturaal detail te accentueren

Een levendige kleur in contrast met een neutrale omgeving 
zorgt voor een opwaardering van een volume of een 
architecturaal element en geeft een vrolijke kleurboost aan 
het interieur.

Glanzend of satijn... 
een spel van kleur en materiaal

De combinatie van brilliante reflecties en 
satijnglansafwerkingen zorgt voor een schakering van 
kleuren in een subtiel en geraffineerd materiaalcontrast.



  

EEN UITGEBREID GAMMA GELAKT GLAS VOOR HET INTERIEUR

• Veiligheid

in geval van breuk, kan 
PLANILAQUE COLOR-IT op de 
rugzijde worden voorzien van een 
veiligheidsfolie die de scherven bij 
elkaar houdt 
(versie PLANILAQUE SAFE).

Verwerking

De verwerkingsmogelijkheden 
van het gelakt glas PLANILAQUE 
COLOR-IT zijn vergelijkbaar met 
deze van spiegels: versnijden, boren, 
slijpen, uitsparingen, zandstralen en 
bedrukken zijn mogelijk. 
Bij de plaatsing wordt de gelakte 
zijde naar de dragende wand gericht 
teneinde de lak te beschermen, die 
droog moet zijn en geen aggresieve 
bestandsdelen mag bevatten.

  

Afmetingen

Standaardafmetingen
4 mm : 3 210 x 2 550 mm

Op aanvraag :
6 mm : 3 210 x 2 550 mm

Soortelijk gewicht

4 mm: 10 kg/m2

6 mm: 15 kg/m2

Installatie

PLANILAQUE COLOR-IT wordt 
uitsluitend in een interieur 
aangebracht conform de geldende 
regelgeving. De plaatsing kan zeer 
eenvoudig en vlot door mechanische 
bevestiging (in een sponning of 
klemmen) of door verlijmen met 
neutrale silicone en/of dubbelzijdige 
kleefband. 

PLANILAQUE COLOR-IT SAFE wordt 
mechanisch bevestigd.

• Plaatsingsvoorschriften

Ongeacht de gekozen plaatsings-
methode van PLANILAQUE, wordt 
het volgende in acht genomen :
- het gelakt glas wordt steeds voor 
een egaal dichte muur geplaatst, 
stofvrij, droog en zonder aggresieve 
bestandsdelen;
- de lakzijde naar de wand gericht;
- de lichte tinten moeten steeds 
voor een egale lichtkleurige wand 
geplaatst worden;
- 1 à 2 mm speling voorzien tussen 
de glasplaten;
- de voegen te verzorgen.
- het gelakt product mag 
niet worden blootgesteld aan 
temperaturen boven de 50° C, 
wat een verkleuring van de lak 
zou kunnen veroorzaken en zelfs 
glasbreuk. 

• Voorzorgsmaatregelen voor de 
plaatsing achter een kookplaat. 

• Milieu

PLANILAQUE COLOR-IT
draagt bij tot een gezonde 
leefomgeving. Volgens de 
recentste regelgeving over de 
uitstoot van vluchtige organische 
stoffen (VOC) en de producten 
voor de bouwsector, is het gelakt 
glas PLANILAQUE COLOR-IT A+ 
geklasseerd, het hoogste niveau.

Min. 60 mm

Omschrijving

PLANILAQUE COLOR-IT is een 
gamma duurzaam gelakt glas. Het 
gekleurd, ondoorzichtig glas werd 
bekomen door het aanbrengen van 
een hoog resistente laklaag op de 
rugzijde.

Toepassingen

PLANILAQUE COLOR-IT geeft een 
meerwaarde aan het interieur: 
als wandbekleding in de woning 
(inkomhal, keuken, toilet of 
badkamer), in de tertiaire sector 
(horeca, kantoren, laboratoria, 
ziekenhuizen,...) en vindt ook 
zijn toepassing in het meubilair. 
(meubelfronten, kasten en 
schuifdeuren,...)

Voordelen

Glanzend PLANILAQUE COLOR-IT 
toont een kleurenpalet in perfecte 
harmonie met natuurlijke materialen 
zoals hout, metaal en natuursteen.

• Hedendaagse kleuren

Het gamma PLANILAQUE 
COLOR-IT bevat 47 kleuren, 
opgedeeld in warme neutrale, koele 
neutrale, popkleuren, lounge- en 
pastelkleuren.

• Verscheidenheid

PLANILAQUE COLOR-IT is op vraag 
verkrijgbaar in een gematteerde 
uitvoering, PLANILAQUE COLOR-
IT CONTRAST (PLC-kleurcode). 
De kleur werd aangebracht op een 
gezuurd glas. De volgende kleuren 
kunnen in deze matte uitvoering 
verkregen worden: PLC9010, 
PLC9001, PLC7035, PLC1849, 
PLC1272.
Andere kleuren kunnen worden 
aangemaakt mits een afname van 
minimum 200 m².

• Kwaliteit en duurzaamheid

Het gelakt glas, PLANILAQUE 
COLOR-IT mag in alle interieurs 
geplaatst worden. PLANILAQUE 
COLOR-IT onderscheidt zich door 
zijn ongeëvenaarde kwaliteit en een
 duurzaamheid die alle 
verwachtingen inlost. 

• Onderhoud

PLANILAQUE COLOR-IT laat zich 
eenvoudig onderhouden met be-
hulp van een zachte spons of doek 
met een niet-schurend onder-
houdsproduct, geschikt voor glas.

UITSTOOT IN DE BINNENLUCHT

Spatwand in 
gelakt glas

De installatiegids is beschikbaar op
www.glassolutions.be
Gelieve deze te raadplegen voor elke
plaatsing.
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Saint-Gobain Building Glass Benelux 
Industrielaan 129, B-1070  Brussel

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com 
www.saint-gobain-glass.com

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium N.V.  
Einsteinlaan 6, B-1300 Waver  

BTW BE 0402.733.607 
RPR Nijvel


