
 
 
 

 
 
 
 

YST    

 
 

YST (You See Through) is een sandwich paneel dat licht doorlaat 
doordat er een honingraatstructuur in is aangebracht. YST producten 
worden op maat geproduceerd. Ze worden opgebouwd door een 
honingraatstructuur aan beide zijden van een laag glasvezelversterkte 
polyester, en een weerbestendige toplaag te voorzien. Door de 
toplaag zijn ze ook geschikt voor buitengebruik. 
 
Het resultaat is enerzijds afhankelijk van de gekozen kleuren en 

anderzijds van het materiaal van de honingraatstructuur. Het honingraat bestaat uit aluminium of 
karton, aluminium voor een strakke vormgeving of karton voor een zachte organische uitstraling.  
 
Het YST paneel is leverbaar in transparant, blauw, rood, groen, geel, wit en zwart.  
 
YST is er in drie soorten  
 YST standard  
 YST organic  
 YST special  

 
 

YST standard  
 
 

Het YST standard-paneel heeft een regelmatige honingraatstructuur 
die afhankelijk van de gewenste uitstraling bestaat uit karton of 
aluminium. De maat van de honingraat is variabel. Een gangbare en 
veelgebruikte celmaat is 20-25 mm.  
Het YST standard-paneel meet maximaal 3000 x 1200 mm.  
De dikte is 15 mm, maar deze kan uiteraard worden aangepast.  
 
De polyesterlagen zijn leverbaar in transparant, blauw, rood, groen, 

geel, wit en zwart. Andere kleuren worden na overleg in opdracht vervaardigd.  
 
YST standard laat zich prima toepassen in kastdeuren, wand- en deurpanelen, schappen, balustrades, 
design en kantoormeubelen en ornamenten. Voor referenties en voorbeelden verwijzen wij u graag 
naar onze website. 
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YST organic    
 
 
YST organic bevat een aangepaste kartonnen honingraatstructuur. De honingraat wordt vervormd 
zodat een onregelmatig patroon ontstaat. Zo krijgt een vlak paneel een golvend uiterlijk. Doordat de 
YST panelen met de hand worden gemaakt, heeft de opdrachtgever een grote invloed op het 
uiteindelijke resultaat.  

 
Evenals YST standard is ook bij YST organic de maat van de honingraat 
variabel. Een gangbare en veelgebruikte celmaat is 20-25 mm.  
 
Het doorschijnende polyester is 
standaard leverbaar in, blauw, rood, 
groen, geel, wit en zwart. Andere kleuren 
kunnen in opdracht worden vervaardigd. 

 
De maximale afmetingen zijn 3000 x 1000 mm per paneel. De 
diktemaat is standaard 15 mm, maar is naar wens aan te passen.  
 
 
 
 

YST special   
 
 
YST special is een zwaarder materiaal dan YST standard en organic. Er wordt meer polyester per 
vierkante meter gebruikt. Hierdoor ontstaat een zeer exclusief effect. Ook de special is  in meerdere 
kleuren verkrijgbaar.  
YST special is alleen toepasbaar in relatief kleine vormen bestemd voor decoratieve doeleinden, zoals 

lampen of plafondornamenten.  
 
De maximale afmeting is circa 1000 x 1000 mm. 
De dikte is 10 tot 15 mm.  
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