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Vensterbanken
voor elk interieur
Naturally developed innovations
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Nieuwbouw of renovatie – een vensterbank moet aan de hoogste bouwfysische eisen voldoen. 
Vensterbanken van WERZALIT worden in een gepatenteerde methode als hogedrukvormdelen 
geproduceerd. Ze zijn bestand tegen bouwvocht, zijn vormvast en duurzaam. WERZALIT-ven-
sterbanken staan in elk opzicht voor kwaliteit. 
In de interieurbouw is de keuze van de juiste vensterbank een kwestie van esthetiek. Of het nu 
gaat om een discreet ruimte-element of een opvallend accent – WERZALIT biedt u een grote 
keuze aan vormen, decors en afmetingen. U kunt kiezen uit de vensterbanktypen „exclusiv“ 
met klassieke vormrand, „compact“ in slanke, moderne uitvoering en „expona“ met recht-
hoekige, ABS-gecoate voorkant, plus de systeemvensterbanken „exclusiv“-paneel en „com-
pact“-paneel met zichtpanelen.
WERZALIT-vensterbanken zijn gemaakt van PEFC-gecertificeerd hout en hoogwaardige har-
sen. In de productie en bij de toepassing van geperste vormdelen heeft WERZALIT al meer 
dan 50 jaar ervaring. Dit komt de producten ten goede bij de keuze van de grondstoffen en het 
productieproces.

Bestand tegen bouwvocht & vormvast
dankzij sterk gecomprimeerde, 
homogene materiaalkern

Robuust & UV-bestendig
meerlaagse melamineharscoating, 
onlosmakelijk met de materiaalkern 
versmolten

Geen losraken van de vormrand
geïntegreerd en in één stuk geperst

Naadloze afwerking
ABS-kantafwerking in meubel-
kwaliteit mogelijk af fabriek

De originele vensterbank

WERZALIT 

•  25 jaar originele WERZALIT garantie
•  Grote keuze aan vormen, decors en afmetingen
•  Leveringslengtes tot 6,0 m
•  Hoogwaardig, duurzaam
•  Vormvast
•  UV-bestendig
•  Bestand tegen bouwvocht
•  Geschikt voor levensmiddelen
•  Gemakkelijk te reinigen
•  Geen gezondheidsrisico‘s
•  Milieuvriendelijk
•  PEFC-gecertificeerd

De voordelen op een rij
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exclusiv

compact

De binnenvensterbank „compact“ laat met zijn markante 
vellingkant aan de voorzijde en zijn slanke uiterlijk een 
eigentijdse, rechtlijnige look zien. Daarbij is een vlak 
aansluitende wandafwerking mogelijk.

exclusiv is de klassieke serie met de typische, geïntegreerde 
vormrand. Deze is als vensterbank of slimme systeemven-
sterbank verkrijgbaar.
Verschillende kleuren, decors en drie verschillende op-
pervlakken maken de realisatie van uw individuele idee-
en over de vormgeving van de ruimte mogelijk.

Het origineel Pag. 5-6

Pag. 7-8Architectonische vormgeving
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Een overzicht van onze produ
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WERZALIT materiaal
3 verschillende oppervlakstructuren
In totaal 27 decors
Ook als systeemvensterbank verkrijgbaar

WERZALIT materiaal
Zeer slank design
Vlak aansluitende wandafwerking mogelijk
Ook als systeemvensterbank verkrijgbaar
Aantrekkelijke decors om uit te kiezen
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expona

expona vensterbanken bieden een breed scala aan 
steen- en  houtdecors. Zo kan het effect van interieurs 
met gereduceerde middelen vorm worden gegeven. 
Soms klassiek, soms modern, soms terughoudend, 
soms toonaangevend. De beproefde vormrand is een 
kenmerk van de WERZALIT kwaliteit.

Pag.9-10Met de individuele rand

WERZALIT materiaal
Voor- en zijoppervlakken  
met een grote keuze aan kleuren
In totaal 27 decors
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exclusiv

Alle decors vindt u op de pagina‘pag
. 1
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Het origineel

exclusiv
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exclusiv is de klassieke serie met de typische, geïntegreerde vormrand. Deze 
is als vensterbank of slimme systeemvensterbank verkrijgbaar. Verschillende 
kleuren, decors en drie verschillende oppervlakken maken de realisatie van 
uw individuele ideeën over de vormgeving van de ruimte mogelijk.

exclusiv binnenvensterbank

De 34 mm dikke vormrand verleent de hoogwaardige vensterbank „exclu-
siv“ het klassieke uiterlijk. Door materiaaleigenschappen zoals robuustheid, 
vormvastheid en onderhoudsgemak bewijst deze vensterbank zijn waarde zo-
wel in particuliere als in openbare objecten.

exclusiv-paneel-systeemvensterbank

De exclusiv-paneel-systeemvensterbank met zichtpaneel biedt optimale 
voorwaarden voor de objectbouw of de montagevriendelijke renovatie van 
vensterbanken. Want met zijn zichtpaneel is hij ideaal als overdekkings-
oplossing. Hij kan van geïntegreerde radiatorbekleding of installerings- en 
kabelkanalen worden voorzien.

Standaardlengten:  6000 mm zonder afsluitkap
Maatwerk:  elke maat tot maximaal 6 m lengte  
 inclusief de bijbehorende afsluitrand

Toebehoren

Een gedetailleerde montagehandleiding en verdere informatie over toebehoren en technische gegevens vindt u onder www.werzalit.com

Consoles

Dubbel vensterbank

Systeempanelen

Systeemvensterbank

Ventilatieroosters Vensterbank- 
verbindingsprofielen

exclusiv afsluitkappen Afdekplaten voor
systeempanelen

34
  m

m

100 - 550 mm
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compact
Architectonische  
vormgeving

Alle decors vindt u op de pagina‘pag
. 1
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compact
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De serie compact overtuigt door een rechtlijnige, discrete vormgeving.
 
compact binnenvensterbank

De binnenvensterbank „compact“ laat met zijn markante vellingkant aan de 
voorzijde en zijn slanke uiterlijk een eigentijdse, rechtlijnige look zien. Door 
zijn materiaaleigenschappen kan hij zowel in particuliere als in openbare 
ruimten worden gebruikt. Daarbij is een vlak aansluitende wandafwerking 
mogelijk.

compact-paneel-systeemvensterbank

Zowel in de nieuwbouw als in de gebouwenrenovatie maakt de compact-pa-
neel-systeemvensterbank een perfecte en ongecompliceerde oplossing 
mogelijk. Door het zichtpaneel kan hij als overdekking op te renoveren ven-
sterbanken worden gebruikt en bespaart zo het loshakken uit de muren. 
Bovendien kan hij worden uitgerust met radiatorbekleding of installerings- 
en kabelkanalen.

Standaardlengten:  6000 mm zonder afsluitkap
Maatwerk:  elke maat tot maximaal 6 m lengte  
 inclusief de bijbehorende afsluitrand

Toebehoren

Een gedetailleerde montagehandleiding en verdere informatie over toebehoren en technische gegevens vindt u onder www.werzalit.com

Consoles

Systeempanelen

Systeemvensterbank

Ventilatieroosters Vensterbank- 
verbindingsprofielen

Afsluitkappen Afdekplaten voor
systeempanelen
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expona
Met de  
individuele rand

Alle decors vindt u op de pagina‘pag
. 1
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expona
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De expona binnenvensterbank maakt indruk door de rechthoekige rand, 
die ook in afwijkende decors verkrijgbaar zijn.

Individueel maatwerk
 
U krijgt expona op maat gemaakt. Ook de afwerkingen van de voor- en zij-
kanten en het op maat zagen van breedte en lengte worden in onze fabriek 
uitgevoerd. Met zijn veelheid aan afmetingen kan expona worden gebruikt 
voor zeer brede en diepe vensterfronten.

Nieuwe rand, nieuwe look 

Dankzij zijn eenvoud en elegantie heeft expona alle voorwaarden voor een 
moderne klassieker. De rechte voorzijde met ABS-randafwerking is in het-
zelfde decor als het oppervlak of in 4 speciale decors verkrijgbaar.

Standaardlengten:  6000 mm zonder afsluitkap
Maatwerk:  elke maat tot maximaal 6 m lengte  
 inclusief de bijbehorende afsluitrand

Toebehoren

Consoles Ventilatieroosters

Een gedetailleerde montagehandleiding en verdere informatie over toebehoren en technische gegevens vindt u onder www.werzalit.com

34
  m

m

96 - 546 mm

Speciale decors

327
rood

338
blauw

055
zwart

416
multiplex

ABS randen 
voor expona
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Decors

021
metallic

400
polarwit

112
puntinella

018
lichtgrijs

167
crème

001
wit

418
lichtgrijs

Decors Uni - 
Oppervlak:
glad, mat zijdeglans

420
donkergrijs

Decors Uni - 
Oppervlak: 

Parelstructuur

Kies uit een breed scala aan com
bi

na
ti

es
.
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Alle in de brochure weergegeven kleuren/decors kunnen om druktechnische redenen van
de originele tinten afwijken. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking

043
sand stone

070
marmer bianco

009
marmer beige

310
dolomiet

042
grey stone

090
copper stone

091
concrete light

092
water drops

040
frozen infinity

Decors Steen - 
Oppervlak:
glad, mat zijdeglans

093
storm
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Decors

Alle in de brochure weergegeven kleuren/decors kunnen om druktechnische redenen van
de originele tinten afwijken. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking

*)Niet-voortgezet artikel, levering 
zolang magazijnvoorraad strekt.

041
sahara

030
smokey white

448
eiken rustiek

031
smokey shadow

320
betolit

131
kwarts

447
acacia

Decors Steen - 
Oppervlak: 

Parelstructuur

Desors Steen - 
Oppervlak:
glad, mat zijdeglans

Decors Hout - 
Oppervlak: 

Fijne structuur

103
wenge*)

415
eiken licht*)
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ABS-randverwerkingslijn

Vensterbank exclusiv
Decor 112 puntinella
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Inkepingen op verzoek

ABS-kantafwerking in meubelkwaliteit

Profiteer van de unieke WERZALIT vensterbank-bewerkingsser-
vice voor de series exclusiv, compact en expona. Wij vervullen in-
dividuele bewerkingseisen van op maat zagen tot randcoating met 
de hoogste productieprecisie. Dat bespaart niet alleen werk, maar 
ook geld. En de kwaliteit klopt tot in het kleinste detail.

Op maat zagen

WERZALIT levert op aanvraag op maat gezaagde vensterbanken – 
indien nodig met passende inkepingen, uitsparingen etc. In tegen-
stelling tot de klassieke meterartikelen betaalt u alleen wat u daad-
werkelijk nodig heeft – zonder reststukken. U bespaart veel werk en 
draagt niet het risico van verspilling.

Kantafwerking in meubelkwaliteit

Als enige fabrikant neemt WERZALIT voor u het coaten van open 
zaagranden op zich voor de vensterbanktypen exclusiv, compact 
en expona. Deze ABS-kantafwerking is bij exclusiv en compact op 
het bestelde vensterbankdecor afgestemd en kan bij expona vrij 
worden gekozen. Dit garandeert een naadloze afwerking in meu-
belkwaliteit. Vergeleken met de inspanning en het resultaat van 
handmatig aanbrengen is het in ieder geval de kleine meerprijs 
absoluut waard.

Bewerking op maat 

Kwaliteitscontrole
en verzending
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Lengtezaagsnede  
(in de lengte gezaagd)

Inkeping midden

Verstekverbinding met Lamellos **

Boringen voor schakelaars ***

Inkepingen
(inkeping buitenhoek)

Versteksnede **

Ventilatiesleuven frezen

ABS-randcoating *
(dik gelaagd laminaat 2 mm)

Achterkant uitfrezen

Uitsparing voor ventilatierooster 

Voorkant vlak aansluitend frezen ****

Bewerking in de fabriek 

Voorbeelden voor exclusiv, exclusiv-paneel, compact, compact-paneel en expona

Configureer en bestel WERZALIT vensterbanken met alle bewerkingen 
tijdbesparend en gemakkelijk met onze professionele vensterbank configuratie.  
Meer informatie op: www.werzalit.com/nl/vensterbank-configurator/ 
 

 * Niet mogelijk bij de systeem venster - 
  banken van exclusiv en compact  
 ** Bij exclusiv-paneel en compact- 
  paneel op aanvraag 
 *** Alleen bij exclusiv-paneel met  
  vaststaand paneel 140 mm
 **** Alleen voor exclusiv
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Een vensterbank  
is inspiratie

Een vensterbank 
als topplek
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Een vensterbank 
als leesplek
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Vensterbanken | Terrassen | Gevels | Balkons | Outdoormeubilair

WERZALIT Deutschland GmbH

Bahnhofstraße Gernrode 45 | 37339 Gernrode
T: +49 (0) 360 7648 - 0  | E: info@werzalit.com

www.werzalit.com

WERZALIT BV 

Hoogeveenenweg 75  |  NL–2913 LV Nieuwerkerk a/d Ijssel  
T. +31 (0) 180 31 30 05  |  verkoop@werzalit.nl 

www.werzalit.com


