
200C
Gesloten lineaire plafonds bieden
een optimale ontwerpvrijheid.
Hunter Douglas voegt 200C
toe aan haar gesloten plafond-
collectie, een flexibele oplossing
voor de meest gangbare bouw-
modules in de hedendaagse
architectuur.

Noviteit



DESIGN

Metalen plafonds zorgen voor functionaliteit en
comfort zonder afbreuk te doen aan het esthetische
aspect. De architecturale tendens naar een strak
plafondoppervlak zet zich voort. Hunter Douglas, de
pionier van de lineaire metalen plafonds, speelt hier
op in en breidt haar gesloten plafondcollectie uit
met het type 200C. Naast de gekende lineaire
plafondsystemen 75C, 150C en 225C draagt ook
dit lineaire 200 mm brede paneel bij aan comfort en
functionaliteit. Door de uitbreiding met het 200C
paneel in het huidige gamma biedt Hunter Douglas
de oplossing voor de meest gangbare bouwmodules.

SYSTEEM

De 200C panelen worden op maat gemaakt en
sluiten perfect aan door middel van een smalle
V-groef waardoor het plafond een vlak en gesloten
uiterlijk krijgt.

De panelen worden gerolvormd van 0,5 mm dik staal of 0,5 mm dik aluminium
gemoffeld strip, al dan niet geperforeerd (Ø 2 mm) met of zonder akoestisch vlies.
De panelen kunnen geproduceerd worden tot een lengte van 6 meter (andere
lengtes op aanvraag).

Voor het 200C paneel is een specifieke universele drager ontwikkeld waarop het
paneel eenvoudig kan worden gemonteerd of gedemonteerd. Deze drager is
tevens geschikt voor de types 75C, 150C en 225C, zodat verschillende breedtes
toepasbaar zijn op één drager. Hierdoor kunnen speelse ontwerpen ontstaan.
Kenmerkend voor de 200C drager is de speciale prong-aanpassing met een
modulering van 25 mm.

NORMEN

De plafonds van Hunter Douglas in Fe-uitvoering zijn getest in het laboratorium
van Warrington Fire te Gent. Met een brandstabiliteit van 30 minuten voldoen zij
aan de wettelijke voorschriften. De nodige brandattesten zijn op aanvraag be-
schikbaar. Tevens voldoet Hunter Douglas aan de CE-normering.

Plafondsysteem 200C
Optimale design vrijheid



PANEEL MODULE MATERIAAL GEWICHT KG/M2

15,5 x 200 200 0,5 Alu 1,85 Kg

15,5 x 200 200 0,5 Staal 5,49 Kg

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 �w NRC

Curve 1 0,39 0,72 0,87 0,72 0,75 0,74 0,75 0,75

AFHANGING

De 200C panelen worden bevestigd aan een
drager die specifiek voor dit paneel is ontwikkeld.
De speciale prongmodulering van 25 mm maakt
deze drager tevens geschikt voor de 75C, 150C en
225C panelen, waardoor ook verrassende of
functionele combinaties mogelijk zijn.
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200C

Curve 1

PANEEL DRAGEROVERSPANNING PANEELOVERSPANNING
TYPE A B C D

200C ALU 300 1700 1000* 150

200C FE 300 1700 / 975*** 1000** 150

Ø 2 mm
� 5 � 8.66
Openheid 16%

� paneel richting

Ø 2 mm : 11 mm

CONSTRUCTIEDETAILS

Het standaardprogramma kantlijsten kan worden
gebruikt, in zowel staal als aluminium.

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

De panelen kunnen standaard worden geleverd in
elke gewenste lengte tussen 800 mm en 6000 mm
(andere lengtes op aanvraag). De dragers hebben
een standaardlengte van 5000 mm.

MAXIMALE OVERSPANNINGEN

* minus 200 mm voor aluminium panelen bij inleg
van mineraalwolplaten

** minus 300 mm voor stalen panelen bij inleg van
mineraalwolplaten (volgens TA 2011-A-024)

*** drageroverspanning van 975 mm volgens
brandattest

AKOESTIEK

Om de akoestiek te verbeteren, kan het 200C
paneel van Hunter Douglas standaard worden
geleverd met een Ø 2 mm perforatie met of zonder
akoestisch vlies.

GELUIDSABSORBTIEGEGEVENS CURVE 1

200 mm panelen met een perforatiepatroon
Ø 2 mm en een gesloten voeg. De achterzijde van
de panelen is voorzien van een zwart nonwoven
vlies dat over de gehele geperforeerde zone
gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

Getest door Peutz; testrapport nr.: A1709
Deze cijfers zijn gebaseerd op de 225C testresultaten.



200C PLAFONDSYSTEEM

• Lineair gesloten monolitisch plafond
• Strak aanzicht
• Grote flexibiliteit
• Geschikt voor de meest gangbare bouwmodules
• Combinatie met 75C, 150C en 225C mogelijk
• Aluminium en staal uitvoering
• Brandstabiele uitvoering in Fe (30 min)
• Akoestische oplossing met geperforeerde panelen
• Integratie allerhande technieken mogelijk
• Onderhoudsvriendelijk
• Eenvoudige (de)montage voor toegang tot het
plenum

• Op maat gemaakte panelen tot een lengte van
6 meter.
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