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OSTA CLASSICS KRIJGT ALS EERSTE NIEUWE RENOLIT-FOLIES
Renolit is een klinkende naam in de schrijnwerksector. Zowat elke profielproducent doet een beroep op
deze folies met houtstructuur. Ze aanbrengen op pvcdeuren is geen evidentie maar Osta Classics uit Zedelgem
heeft de techniek al jaren onder de knie. Op aanvraag
van deze firma besliste Renolit dan ook om zijn aanbod
voor pvc gevoelig uit te breiden. Onlangs ontving Osta,
in primeur, de allereerste folies.

Concurrentieel voordeel
Osta Classics is een producent van zowel aluminium als pvc deurpanelen.
Op het vlak van pvc heeft ze een
streepje voor op heel wat bedrijven.
Het bedrijf vloeit immers voort uit
ABS Plastics, dat al meer dan dertig
jaar ervaring heeft met het thermovormen van plastische materialen. Deze
enorme voorkennis legt Osta vandaag
geen windeieren bij het produceren
van kunststof deurpanelen. Als enige
in België, en bij uitbreiding in Europa,
slaagt ze erin om de houtimitatiefolies
van Renolit op een duurzame manier
aan te brengen op pvc-deurpanelen.
“We krijgen steeds meer vraag naar
deze deuren”, zegt zaakvoerder Stefaan Ingelbrecht. “Het voordeel van
pvc ligt bij een groot prijsvoordeel, dat
kan oplopen tot 25 à 30 procent, en

voor aan Renolit. Het overleg duurde
een hele tijd, ongeveer twee jaar, maar

De uitbreiding van de productie bij Renolit toont aan dat deze Duitse onderneming een sterk vertrouwen heeft in
Osta Classics. Verwonderlijk is dat
niet. Beide ondernemingen werken al
tien jaar samen, terwijl de samenwerking met ABS Plastics al 20 jaar loopt.

Luc Dewulf, salesmanager Renolit Benelux, overhandigt de nieuwe folies aan Stefaan Ingelbrecht van Osta Classics

slot zijn pvc-panelen minder zwaar
dan deurbladen in andere materialen,
wat de duurzaamheid van het kader
ten goede komt.” Natuurlijk blijft Osta
Classics naast pvc ook een specialist in
aluminium. Ook deze deuren worden
in eigen beheer geproduceerd en staan
voor kwaliteit van de bovenste plank.
Vertrekkend vanuit deze aanpak, staat

Osta voor een totale jaarproductie van
8.000 deurpanelen die gaan naar zo’n
900 professionele klanten.
Een filmpje over het productieproces
bij Osta Classics kunt u bekijken op de
website www.ocpl.be. Dat werd uitgezonden op Vitaya in het programma
‘Bouw en Woonadvies’.

Deur afgewerkt met pvc-folie

vorig jaar kregen we tijdens Polyclose
een bezoek van enkele medewerkers
van het bedrijf. Ze brachten ons toen

De nieuwe Renolit-waaier voor pvc-deurpanelen

als je dit kunt combineren met een
mooie toplaag, dan ontstaat een deur
die zeer goed in de markt ligt. Schrijnwerkers die bij ons aankloppen, bevestigen dat verhaal. Een pvc-deur
met Renolit-folie biedt hen een concurrentieel voordeel en dat vertaalt
zich in meer werk en een groei van
hun onderneming. We merken dat
sommige klanten hun bestellingen per
maand na twee jaar kunnen verdubbelen.”

beslist om het volledige gamma aan te
kopen. De deurpanelen met de nieuwe
folies brengen wij op het einde van januari op de markt.”

op de hoogte dat de laatste fase van de
testen heel bevredigend waren en dat
de productie tegen het einde van 2008
zou starten. Toen hebben we meteen

Constante kwaliteit
Osta wil de klant een constante kwaliteit garanderen, net zoals strikte levertermijnen. Daarom vindt de productie
van alle pvc-deurpanelen plaats in eigen huis. Dan gaat het om vacuümvormen, verlijmen, frezen…alles tot en
met de laatste afwerkingen.
“We opteren ook voor een kwaliteitsvolle pvc-plaat, die waterbestendig is.
Zo kunnen we op deze deuren een garantie bieden van tien jaar. De samenstelling van deze plaat komt vooral
voort uit de ervaring die we opdeden
vanuit het moederbedrijf ABS Plastics.” Osta Classics weet met andere
woorden dat pvc goedkoper is dan aluminium maar kiest niettemin voor een
optimale kwaliteit. “De troeven van
pvc liggen zeker niet enkel bij de prijs.
Het materiaal is eveneens duurzaam en
bovendien zijn de sierlijsten aanzienlijk scherper dan ingeperst aluminium,
wat resulteert in een mooier totaalbeeld. Daarnaast is de levertijd van
deze panelen aanzienlijk korter, met
name zo’n drie tot vier weken en tot

DE NIEUWE RENOLIT-FOLIES:
Crèmewit
Wijnrood
Staalblauw
Mosgroen
Dennengroen
Zilvergrijs
Antracietgrijs

Zwartbruin
Oregon 4
Donkere eik
Lichte eik
Rustieke eik
Strepen douglas
Macore

OSTA CLASSICS IN EEN NOTENDOP
Osta Classics is een onderdeel van ABS Plastics NV uit Loppem. ABS startte
eind jaren zestig met het vacuümvormen van plastische materialen en groeide uit tot een van de leidende bedrijven binnen dit vakgebied. Ondertussen
leverde ze onder meer dashboards, bedieningspanelen en afschermkapjes
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 productielijn 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.

14 nieuwe folies
Tot op vandaag bestonden er voor pvcplaten slechts enkele folies. Tot voor
kort was er een keuze uit de gekende
Gouden Eik, Mahonie, Sapeli, Notenboom en Black Cherry. Nu zijn er 14
nieuwe folies bijgekomen.

BESCHIKBARE VACATURES BIJ OSTA CLASSICS
- CNC bediende
- Vacuümvormer voor pvc-panelen (interne opleiding bij Osta Classics)
- Pistoolspuiter voor natlak

“De stijgende verkoop van deze deuren
overtuigde ons van het potentieel van
meer folies. We legden dit fenomeen
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