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OSTA CLASSICS INNOVEERT MET ECO EN INOXI LINE.
Al ruim zevenentwintig jaar legt Osta Classics uit
Zedelgem zich toe op de productie van deurpanelen in
pvc en aluminium. Recentelijk bracht het bedrijf twee
nieuwe lijnen uit: Eco Line en Inoxi Line. Met de pvc panelen van Eco Line biedt het schrijnwerkers een ideale
oplossing voor renovatiewerk. Inoxi Line staat dan weer
voor stijlvolle modellen in pvc of aluminium, waarin glas
en inox op een unieke manier met elkaar verweven zijn.

Eigen productie
Osta Classics is een onderdeel van ABS
Plastics NV uit Loppem. ABS startte
eind jaren zestig met het vacuümvormen van plastische materialen en

schermkapjes voor busbedrijf Van
Hool, terwijl ze ook al diverse opdrachten uitvoerde voor Sega, Philips
en Picanol. Zo’n tien jaar na de oprichting startte het bedrijf een aparte pro-

slot wordt ook het esthetische aspect
niet uit het oog verloren. Het poederlakken van het aluminium panelen
vindt immers plaats in dezelfde lakkerij als die van de aluminium profielleverancier, zodat geen kleurverschil te
zien is tussen paneel en deurkader.
Vertrekkend vanuit deze aanpak, staat
Osta voor een jaarproductie van 8.000
panelen die gaan naar zo’n 900 professionele klanten.

Oplossing voor renovatie
Bovendien staat het aanbod nooit stil.
Een innovatieve aanwinst is de Eco
Line, een pvc-lijn die bestaat uit zes
standaardmodellen die vanaf maart
vanuit voorraad leverbaar zijn. Opvallend is dat de afmetingen van de sierlijsten en andere paneeldecoraties kleiner zijn dan gebruikelijk. Als de deur
dan een stuk moet verkleind worden
om in een kleinere dagmaat te passen,
vormt dat geen probleem. Het aanbod
bestaat uit witte panelen, al dan niet
voorzien van chincilla-structuurglas.
De geautomatiseerde productie maakt
het mogelijk om de prijs te drukken,
zodat de panelen steeds betaalbaar
blijven. Net zoals bij de andere reeksen, zijn de pvc platen hier overigens 2
mm dik, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke anderhalve centimeter die
vaak voorkomt op de markt.

in Vlaanderen en zich nu ook in Wallonië laat voelen.”
Andere pvc panelen vind je binnen de
reeksen Classics, Styling, Deluxe, Retro en Cottage Line. Voor alle panelen
is een afwerking mogelijk met een
thermoplastische Renolitfilm in Gouden Eik of Mahonie. Ook zijn RAL-

Eco Line is speciaal ontwikkeld voor renovatieprojecten

groeide uit tot een van de leidende bedrijven binnen dit vakgebied. Ondertussen leverde ze onder meer dashboards, bedieningspanelen en af-

De panelen van Inoxi Line zijn zowel in pvc
als in aluminium verkrijgbaar

ductielijn voor pvc en aluminium
deurpanelen om de Belgische markt
een waardig alternatief te bieden op
het bestaande aanbod. Sinds 1999 is
deze productielijn een volwaardig bedrijf met een eigen handelsnaam: Osta
Classics. Het richt zijn aanbod in de
eerste plaats op kleine en middelgrote
schrijnwerkers die zelf de plaatsing
doen, maar ook de grotere constructeurs hebben de populariteit van de
Osta-deurpanelen opgemerkt en komen bij Osta Classics aankloppen voor
kwaliteitsvolle panelen.
Om de klanten een constante kwaliteit
te garanderen, net zoals strikte levertermijnen, vindt de productie plaats in
eigen huis: vacuümvormen, verlijmen,
frezen,... tot en met de laatste afwerkingen. Met het oog op duurzaamheid,
bestaat de kern van de deurpanelen uit
een robuuste samengestelde plaat die
inbraak- en waterbestendig is. En tot

Inoxi Line: 3D-concept met
glas en inox
De nagelnieuwe Inoxi Line kon op erg
veel aandacht rekenen tijdens de afgelopen editie van Polyclose in januari.
Wat de reeks uniek maakt is een 3Dconcept: elk van de modellen heeft een
30 mm buiten de deur uitstekende
deurtrekker in inox die visueel verweven is met het glasontwerp op de achtergrond. De panelen van Inoxi Line
zijn zowel in pvc als in aluminium verkrijgbaar. Het zijn vlakke panelen zonder sierlijsten die op maat geleverd
kunnen worden, waarbij de aanpassing niet raakt aan de esthetische eigenaardigheid van de deurtekening.
Voor de afwerking is er een keuze uit
een hemelsbrede waaier van RAL-kleuren, net zoals niet minder dan 44 renolitfolies. Binnenkort brengt Osta Classics zijn Futuro Line uit. De zaakvoerder licht al een tipje van de sluier: “Futuristische panelen in pvc met speciaal
glas, die verkrijgbaar zullen zijn in alle
mogelijke kleuren.” Met deze collectie
erbij zal de catalogus van Osta Classics
een van de grootste van Europa worden.

Presentatie
Begin mei heeft het bedrijf een verdubbeling van de productieruimte gepland, tot 2.600 m2. Er komt ook een
showroom, die ook dienst zal doen als
receptieruimte. Professionelen en particulieren kunnen er samen het aanbod komen bezichtigen.

“We startten dit assortiment vanuit
een duidelijke vraag”, zegt Stefaan Ingelbrecht, zaakvoerder van Osta Classics. “Er wordt steeds meer gerenoveerd, een tendens die al duidelijk was
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kleuren of Renolitfolies in RAL-kleuren mogelijk. In dat laatste geval is een
Renolitstructuur aangebracht in de
ABS plaat die volgens de originele Renolitkleuren wordt gelakt.

Op de site vinden klanten een speciale
module waarbij ze de gewenste deur
kunnen inpassen in een van verschillende, representatieve huistypes waaruit kan gekozen worden. “Door een gelijkaardige context te bieden kunnen
klanten zich een beter beeld vormen
van hoe de deur in hun woning staat.”
Om het bovendien ook voor de
schrijnwerker wat makkelijker te maken, probeert Osta Classics eveneens
zijn papieren catalogus zo dun mogelijk te houden.

