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ONTVANGST
Ons professioneel salesteam in de hoofdzetel en de 
geografisch verspreide vertegenwoordigers van 
Seynhaeve Plastics - Plasticor zorgen voor een efficiënt  
en snel antwoord op al uw verwachtingen, bij ons of bij 
u ter plaatse. 

STOCK
Onze stockoppervlakte van ruim 7000 m2 vormt een 
sterke basis voor een korte levertermijn. Wij beschikken 
over een uitgebreid aanbod van verschillende diktes en 
kleuren binnen elke productcategorie. 

VERZAGING
De meest recente technologieën binnen onze zaageen-
heden zorgen voor haarfijne resultaten. 
Hoge nauwkeurigheid en grote lengtes en breedtes zijn 
onze troef.

TRANSPORT
Met ons uitgebreid vrachtwagenpark kunnen wij korte 
leveringstermijnen garanderen. Snelheid en flexibiliteit 
staan centraal binnen Seynhaeve Plastics - Plasticor.

Wij zijn officiële verdeler en partner van: Kunststoffen voor 
bouw, industrie en 
communicatie



Seynhaeve Plastics – Plasticor is producent en verdeler van kunststof-
producten met bouw-, industriële en communicatietoepassingen. 
Als derde generatie familiebedrijf kent Seynhaeve Plastics zijn oorsprong 
in 1965. Deze jarenlange ervaring in de kunststofindustrie maken van 
Seynhaeve Plastics - Plasticor een sterke, betrouwbare en onweerlegbare 
speler op de Europese markt. 

De bedrijfsterreinen van Seynhaeve Plastics – Plasticor te Hooglede-Gits 
bieden ruimte voor een eigen productieafdeling, een uitgebreid 
zaagatelier, laadkades, burelen, een eigen vrachtwagenpark en ruim 7000 m2 
aan stock. Eveneens garandeert de eigen plaatsingsdienst van 
Seynhaeve Plastics – Plasticor een vlotte en flexibele service. Groei en 
innovatie staan centraal in het ondernemingsbeleid dat gesterkt wordt 
door een waaier aan vaste waarden zoals duurzame klanten- en 
partnerrelaties, persoonlijke aanpak, korte levertermijn, kwaliteit en 
creativiteit.  

PASSIE VOOR KUNSTSTOFFEN ONS GAMMA

COMMUNICATIE
Wij bieden u kunststoffen aan voor de design- en 
reclame-industrie. Deze reeks bestaat uit PVC K, SF 
en S, Alubond, 3M-folie, Apet en Petg, Polypropyleen 
meerwandig, Polystyreen, Acrylaat gegoten en 
geëxtrudeerd en Polycarbonaat. Tevens beschikken 
wij over een ruim aanbod van MBS totems en 
signalisatie. Dankzij deze kunststoffen kan op een 
professionele, creatieve en duidelijke manier 
gecommuniceerd worden naar elke doelgroep. 

BOUW
Kunststof in de bouw zorgt voor innovatie. Zowel 
indoor als outdoor zijn kunststoffen een onmisbaar 
element in de bouwsector. Polycarbonaat en Acrylaat 
zowel meerwandig als massief, golfplaten in PVC 
en Polycarbonaat. Om onze klant in een totaaloplos-
sing te voorzien bieden wij eveneens aluminium 
pergola- en verandaprofielen aan in zowel zelfdragende 
als niet-zelfdragende uitvoering.  

INDUSTRIE
In zeer uiteenlopende industrieën wordt gebruik 
gemaakt van kunststof in de vorm van buizen en 
massieve platen, allen beschikbaar in Acrylaat, 
Polycarbonaat en PVC. 

LICHTKOEPELS
Kiezen voor lichtkoepels is kiezen voor vermindering van energie-
kosten. Onze lichtkoepels in Acrylaat of Polycarbonaat vormen een 
ecologische en duurzame oplossing voor gebouwen. De productie-
afdeling van Seynhaeve Plastics – Plasticor creëert zowel bolvormige 
als piramidale lichtkoepels in talloze afmetingen, van 1-wandig tot 
5-wandig. Door de implementatie van rook- en warmteafvoersyste-
men, anti-inbraaksystemen en motoren in onze lichtkoepels bieden 
wij zowel veilige als gezonde omgevingen aan. Onze opstanden 
zorgen tevens voor een waterdichte aansluiting met uw dakbedekking.

LICHTKOEPELS EN LICHTSTRATEN

LICHTSTRATEN
Dankzij de bij ons geproduceerde lichtstraten geniet u optimaal 
van natuurlijk daglicht in uw gebouw. Onze lichtstraten bestaan uit 
gebogen aluminium profielen en slagvaste Polycarbonaat platen. 
Deze platen kunnen massief of meerwandig zijn, naargelang de 
isolatiebehoefte. De eigen plaatsingsdienst voor de lichtstraten van 
Seynhaeve Plastics – Plasticor is actief in zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten van industriële gebouwen. Onze rook- en 
warmteafvoersystemen zorgen voor een veilige omgeving en een 
optimale verluchting van uw gebouw.  


