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METALEN SYSTEEMPLAFONDS
Creativiteit en ontwerp

ONTWERPFLEXIBILITEIT
Metalen plafonds type durlum® van Hunter Douglas bieden in-
teressante ontwerpmogelijkheden. Mede dankzij dit uitgebreide 
gamma defi nieert de voorschrijver de meest geschikte oplossing 
voor elk project. 

PLAFONDS
De plafondpanelen worden standaard in gegalvaniseerd staal ge-
maakt maar productie in onder andere aluminium en inox behoort 
tevens tot de mogelijkheden. De dikte van het materiaal wordt 
bepaald in functie van de plafondpanelen, de uitvoering en de 
toepassing.

OPHANGCONSTRUCTIE
In deze brochure stellen we plafondsystemen voor met verborgen 
of zichtbare ophangconstructie. De veelheid aan systemen zorgt 
ervoor dat de best passende oplossing kan gekozen worden in 
functie van een bepaalde toepassing of ruimte. Het klem-, haak- 

en railsysteem zijn onzichtbaar. Het gamma met zichtbaar ophang-
systeem is uitgebreider en gaat van parallell tot rechthoekig en 
vierkant waartussen de plafondelementen geplaatst worden. Ook 
gangsystemen behoren tot de mogelijkheid. De meeste panelen 
zijn eenvoudig demonteerbaar waarbij toegang tot het plenum ge-
garandeerd blijft.

AFMETINGEN 
De plafondelementen worden op maat gemaakt. Er zijn geen stan-
daardafmetingen beschikbaar enkel maximale groottes waarmee 
rekening moet gehouden worden.

AKOESTISCHE PRESTATIES
De plafondpanelen zijn beschikbaar in vlakke of geperforeerde uit-
voering om het akoestische comfort te verbeteren. Het overzicht 
van perforatiepatronen op p. 54 en 55 is slechts een kleine greep 
uit het gamma beschikbare patronen. De geperforeerde panelen 
kunnen voorzien worden van een akoestisch vlies.



COATING
De panelen worden nagelakt met een poedercoating. De stan-
daardkleuren zijn RAL 9010 en RAL 9016 maar andere RAL-
kleuren zijn eveneens beschikbaar op aanvraag. De dikte van de 
laklaag is minimaal 60-70 micron.

NORMEN
HunterDouglas® plafonds type durlum voldoen aan de Europese 
normen volgens EN 13964 en aan de kwaliteitscontrole volgens 
TAIM-normen en ISO 9001:2008. Bovendien voldoen deze pla-
fonds aan de brandnormen NBN 713.020. Voor meer informatie 
aangaande brandwerendheid en stabiliteit contacteer ons via mail 
op technics@hunterdouglas.be
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Plafondsystemen
met onzichtbare ophangconstructie
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KLEMSYSTEEM TYPE DURLUM S1 A | S1 A.12
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KLEMSYSTEEM TYpE durLuM S1 A | S1 A.12

SySteembeSchrijving
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S1 A / S1 A.12, sa-
mengesteld uit gegalvaniseerde klemprofielen en plafondelementen [tegels 
of panelen]. De onderconstructie bestaat uit een primaire en secundaire 
structuur. De primaire structuur bestaat uit klemprofielen die bevestigd wor-
den aan de dragende struktuur van het gebouw. De secundaire structuur, 
bestaande uit dezelfde klemprofielen wordt met behulp van dwarsprofiel-

verbinders bevestigd aan de primaire. De tegels/panelen worden geklemd 
in de secundaire draagstructuur. De wandaansluiting van de klemprofielen 
gebeurt met behulp van een wandophangbeugel. Randafwerking is be-
schikbaar. De plafondelementen zijn eenvoudig te demonteren met be-
hulp van een demontagegereedschap zodat vrije toegang tot het plenum 
blijft gewaarborgd. Brandrapport beschikbaar 5405 + TA2009-G-180. 

Plafondelementen
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij de vier zijden naar boven zijn geplooid. Twee tegenover-
liggende zijden zijn voorzien van klemnokken welke toelaten de 
plafonds te klemmen in de draagstructuur. De plafondelemen-
ten zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van 
een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, 
RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al dan niet geperfo-
reerd met of zonder akoestisch vlies.
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.
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Ophangsysteem met onzichtbare draagconstructie bestaande uit 
een primaire en secundaire structuur met elkaar verbonden door 
middel van dwarsprofielverbinders [kruiskoppeling]. De montage 
dient waterpas en lijnrecht te geschieden. De modulatie van de 
ophangconstructie moet aangepast worden aan de modulemaat 
van de plafondelementen. Andere draagstructuur mogelijk.

S1
 A

: ~
54

,5
~9

6

~5
6

40

40

S1
 A

: ~
94

,5

40

S1
 A

.1
2:

 ~
55

,5

S1
 A

.1
2:

 ~
95

,5

40

tegel S1 a

~3
8

38
~3

6,
5

36
,5

14
,5

16

Paneel S1 a.12



6

INHAAKSYSTEEM OP Z-PROFIEL TYPE DURLUM S4 A | S4 A.1
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INHAAKSYSTEEM OP Z-PROFIELTYPE DURLUM S4 A | S4 A.1

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S4 A [hook on], 
samengesteld uit gegalvaniseerde primaire en secundaire draagstruc-
tuur en plafondelementen [tegels of panelen]. De primaire structuur, 
bestaande uit L-vormige profi elen, wordt bevestigd aan de dragende 
structuur van het gebouw. De secundaire structuur, bestaande uit 
Z-profi elen wordt bevestigd aan de primaire. De wandaansluiting ge-

beurt met behulp van een wandophangbeugel. Randafwerking is be-
schikbaar. De plafondelementen zijn eenvoudig te demonteren zonder 
speciaal gereedschap, zodat een vrije toegang tot het plenum blijft 
gewaarborgd.
Brandrapporten beschikbaar 5493 + TA2010-A-017 + durlum attest 
10643.

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven zijn geplooid, één zijde is hier-
bij tweemaal naar binnen geplooid en haakt in het Z-profi el. De 
tegenoverliggende zijde is tweemaal naar buiten geplooid en 
haakt over het Z-profi el. Hierdoor wordt een onzichtbare op-
hanging mogelijk. De plafondelementen zijn vervaardigd uit ge-
galvaniseerd staal en voorzien van een polyester poedercoating 
[±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren 
op aanvraag], al dan niet geperforeerd met of zonder akoestisch 
vlies.
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met onzichtbare draagconstructie met een 
primaire constructie die bestaat uit L-vormige profi elen en een 
secundaire uit Z-profi elen die aan elkaar vastgeschroefd wor-
den. De montage dient waterpas en lijnrecht te geschieden. De 
tussenafstand van de secundaire draagstructuur dient exact af-
gestemd te worden op elkaar zodat de plafondelementen span-
ningsvrij in het systeem liggen. De modulatie van de ophang-
constructie moet aangepast worden aan de modulemaat van de 
plafondelementen. Randafwerking is beschikbaar. Demontage 
gebeurt zonder gereedschap.

Breedte

Lengte

H

3030

~615

~15

50

30

~7
2

VARIANT
Type durlum S4 A.1

Idem als het plafondsysteem hierboven waarbij de primaire 
structuur bestaat uit een U-vormig profi el dat wordt opgehangen 
met behulp van nonius. 
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RAILSYSTEEM TYPE DURLUM S7 | S7 KS
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RAILSYSTEEMTYPE DURLUM S7 | S7 KS

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S7, samengesteld 
uit een gelakte dragerconstructie en metalen plafondelementen [tegels 
of panelen]. De onderconstructie bestaat uit een draagprofi el dat be-
vestigd wordt aan een primaire structuur in de vorm van een L-profi el. 
Met behulp van noniushangers wordt de constructie bevestigd aan de 
bestaande structuur van het gebouw. De plafondelementen worden in 

de drager gehaakt. De wandaansluiting gebeurt met behulp van rand-
afwerking. De plafondelementen zijn eenvoudig te demonteren zonder 
gereedschap, zodat een vrije toegang tot het plenum blijft gewaarborgd. 
Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing. Voor informatie in-
zake brandveiligheid, contacteer technics@hunterdouglas.be

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven zijn geplooid. Twee parallel zij-
den worden 2 maal naar binnen geplooid en opgehangen aan de 
dragerprofi elen. De andere twee zijden zijn éénmaal naar binnen 
geplooid waardoor de panelen nauw aansluiten. De plafondele-
menten zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van 
een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, 
RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al dan niet geperfo-
reerd met of zonder akoestisch vlies.
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met onzichtbare draagconstructie bestaande uit 
een dragerprofi el en een primair L profi el dat met behulp van no-
niushangers bevestigd aan de bestaande constructie. De monta-
ge dient waterpas en lijnrecht te geschieden. De afstand van de 
primaire en secundaire draagstructuur dient exact afgestemd te 
worden op elkaar zodat de plafondelementen spanningsvrij in het 
systeem liggen. De modulatie van de ophangconstructie moet 
aangepast worden aan de modulemaat van de plafondelemen-
ten. Tussen de panelen is een voeg van 8-14 mm. Randafwerking 
is beschikbaar. Demontage gebeurt zonder gereedschap.

VARIANT
Type durlum S7 KS

Idem als hierboven beschreven maar in pivoterende uitvoering 
[swing down]. Vrije toegang tot het plenum is gewaarborgd.

Lengte

~10 ~10

30

~15

Breedte

H

8-14mm
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C-BANDRASTERSYSTEEM TYPE DURLUM S5-100 A | S5 A.6 FH

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S5-100 A, samen-
gesteld uit een gelakte onderconstructie en plafondelementen [tegels 
of panelen]. De onderconstructie bestaat uit een een primaire con-
structie in de vorm van nonius met ophangschoen en een zichtbaar 
C-bandraster. De uiteinden van de plafondelementen rusten op het 
de parallel gemonteerde en zichtbare C-bandrasterprofi elen. De on-

derzijde van de panelen liggen op hetzelfde niveau als de onderzijde 
van de C-bandrasters waardoor een vlak plafondoppervlak ontstaat. 
De wandaansluiting gebeurt met behulp van een randafwerking. De 
plafondelementen zijn eenvoudig te demonteren zonder gereedschap, 
zodat een vrije toegang tot het plenum blijft gewaarborgd.
Brandrapporten zijn beschikbaar 12902 en 10643.

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven zijn geplooid. De twee korte 
zijden zijn tevens naar buiten en naar beneden omgeplooid. Hier-
door kunnen de plafondelementen haken over op het C-bandras-
terprofi el. De twee langse zijkanten worden enkel naar boven 
en naar binnen geplooid en garanderen de stevigheid van het 
paneel. De plafondelementen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staal en voorzien van een polyester poedercoating [±70 mµ] ver-
gelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al 
dan niet geperforeerd met of zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie bestaande uit 
een C-bandraster dat met behulp van noniushangers bevestigd 
wordt aan de bestaande constructie. De montage dient waterpas 
en lijnrecht te geschieden. De modulatie van de ophangconstruc-
tie moet aangepast worden aan de modulemaat van de plafond-
elementen. Het C-vormige bandrasterprofi el, 1 mm dik gegalva-
niseerd staal, heeft een afmeting van 10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm 
en afgewerkt met een polyester poedercoating [±70 mµ] verge-
lijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag]. De 
plafondelementen rusten tussen de bandrasters. Randafwerking 
beschikbaar. 

VARIANT
Type durlum S5 A.6 FH

Idem als hierboven beschreven maar in pivoterende uitvoering 
[swing down]. Vrije toegang tot het plenum is gewaarborgd.

Breedte

Lengte

H

30

~13~13
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C 2000
[C 150]

C 2009
[C 153]

C 2000
[C 150]

C 2004
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C 2001
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C 2005
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C-KRUISBANDRASTERSYSTEEM TYPE DURLUM S5 A.1-100 
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C-KRUISBANDRASTERSYSTEEMTYPE DURLUM S5 A.1-100

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S5 A.1-100, sa-
mengesteld uit een gelakte constructie: hoofd- en dwarsbandrasters 
en plafondelementen. De panelen rusten op de zichtbare C-vormige 
hoofdbandrasters. De wandaansluiting gebeurt met behulp van een 
randafwerking. De plafondelementen zijn eenvoudig te demonteren 
zonder gereedschap, zodat een vrije toegang tot het plenum blijft 

gewaarborgd. Voor informatie inzake brandveiligheid, contacteer 
technics@hunterdouglas.be

Nota’s

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven en naar binnen zijn geplooid. 
De twee korte zijden zijn tevens naar buiten en naar beneden om-
geplooid. Hierdoor kunnen de plafondelementen haken over het 
C-bandrasterprofi el. De twee langse zijkanten worden naar bo-
ven en naar binnen geplooid en garanderen de stevigheid van het 
paneel. De plafondelementen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staal en voorzien van een polyester poedercoating [±70 mµ] ver-
gelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al 
dan niet geperforeerd met of zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie bestaande uit 
hoofd- en dwars C-bandrasters die met behulp van ophang-
schoenen bevestigd worden aan de bestaande constructie. De 
montage dient waterpas en lijnrecht te geschieden. De modu-
latie van de ophangconstructie moet aangepast worden aan de 
modulemaat van de plafondelementen. Het C-vormige bandras-
terprofi el, 1 mm dik gegalvaniseerd staal, heeft een afmeting 
van 10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm en afgewerkt met een polyester 
poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [an-
dere kleuren op aanvraag]. De plafondelementen rusten tussen 
de hoofdbandrasters. Randafwerking beschikbaar.

Breedte

Lengte

H

30

~13~13
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CK 2003

C 2009
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C-KNOOPPUNT BANDRASTER TYPE DURLUM S5.2-100
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C-KNOOPPUNT BANDRASTERTYPE DURLUM S5.2-100

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S5.2-100, sa-
mengesteld uit een gelakte onderconstructie en plafondelementen [te-
gels of panelen]. De zichtbare onderconstructie bestaat uit C-vormige 
bandrasters en knooppunten. De plafondelementen rusten rondom op 
de zichtbare C-vormige bandrasterprofi elen. De wandaansluiting ge-
beurt met behulp van een randafwerking. De plafondelementen zijn 

eenvoudig te demonteren zonder gereedschap, zodat een vrije toegang 
tot het plenum blijft gewaarborgd. Voor informatie inzake brandveilig-
heid, contacteer technics@hunterdouglas.be

Nota’s

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven zijn geplooid. De twee korte 
zijden zijn tevens naar buiten geplooid. Hierdoor kunnen de pla-
fondelementen met alle vier zijden rusten op C-vormige ban-
drasterprofi elen. De plafondelementen zijn vervaardigd uit ge-
galvaniseerd staal en voorzien van een polyester poedercoating 
[±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren 
op aanvraag], al dan niet geperforeerd met of zonder akoestisch 
vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie bestaande uit 
C-vormige bandrasters en knooppunten voorzien van een af-
hangbeugel. De montage dient waterpas en lijnrecht te geschie-
den. De modulatie van de ophangconstructie moet aangepast 
worden aan de modulemaat van de plafondelementen. Het C-
vormige bandrasterprofi el, 1 mm dik gegalvaniseerd staal, heeft 
een afmeting van 10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm en is afgewerkt met 
een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, 
RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag]. De plafondelementen 
rusten tussen de bandrasters en knooppunten. Randafwerking 
beschikbaar. 

Breedte

Lengte

H

30

~13~13
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CF 100
[CF 125]
[CF 150]

CF 1001
[CF 1251]
[CF 1501]

CF 1005
[CF 1255]
[CF 1505]

U 1370

CF 100
[CF 125]
[CF 150]

U 1040

CF 1003
[CF 1253]
[CF 1503]

CF 100
[CF 125]
[CF 150]

OPLEG BANDRASTERSYSTEEM TYPE DURLUM S6-100

1

3

2

1

3
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OPLEG BANDRASTERSYSTEEMTYPE DURLUM S6-100

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S6-100, samen-
gesteld uit een gelakte onderconstructie en plafondelementen [tegels 
of panelen]. De onderconstructie wordt gevormd door zichtbare en 
vlakke bandrasters. De uiteinden van de plafondelementen rusten op 
de fl ens van het zichtbare bandrasterprofi el. De wandaansluiting ge-
beurt met behulp van een randafwerking. De plafondelementen zijn 

eenvoudig te demonteren zonder gereedschap, zodat een vrije toegang 
tot het plenum blijft gewaarborgd. Voor informatie inzake brandveilig-
heid, contacteer technics@hunterdouglas.be

Nota’s

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven zijn geplooid. De twee langse 
zijden zijn tevens naar binnen omgeplooid. De kopse kanten, en-
kel naar boven geplooid, rusten op het vlakke bandrasterprofi el. 
De plafondelementen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en 
voorzien van een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar 
RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al dan niet 
geperforeerd met of zonder akoestisch vlies.
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie bestaande uit 
een zichtbaar vlak bandrasterprofi el dat met behulp van ophang-
schoenen bevestigd wordt aan het primaire L profi el. Het primaire 
L-profi el wordt met behulp van noniushangers bevestigd aan de 
bestaande constructie. De montage dient waterpas en lijnrecht te 
geschieden. De modulatie van de ophangconstructie moet aange-
past worden aan de modulemaat van de plafondelementen. Het 
vlakke bandrasterprofi el is 100 mm breed [andere afmetingen op 
aanvraag] in gelakt staal. Afgewerkt met een polyester poeder-
coating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere 
kleuren op aanvraag]. De plafondelementen rusten op de fl ens 
van de vlakke bandrasters. Randafwerking beschikbaar. 

H

20

Lengte

Breedte
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CF 100

CF 1003

CF 100

CF 1004
CF 1002
[CF 100]

CF 100

CF 1006

CF 100

CF 1004

OPLEG KRUISBANDRASTERSYSTEEM TYPE DURLUM S6.1-100

1

3

2

4

1

2

3 4



21

OPLEG KRUISBANDRASTERSYSTEEMTYPE DURLUM S6.1-100

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S6.1-100, samen-
gesteld uit gelakte hoofd- en dwars bandrasters en plafondelementen 
[tegels of panelen]. De plafondelementen rusten op het zichtbare opleg 
hoofdbandrasterprofi el. De wandaansluiting gebeurt met behulp van 
een randafwerking. De plafondelementen zijn eenvoudig te demon-
teren zonder gereedschap, zodat een vrije toegang tot het plenum 

blijft gewaarborgd. Voor informatie inzake brandveiligheid, contacteer 
technics@hunterdouglas.be

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels of panelen [op maat gemaakt] 
waarbij alle vier zijden naar boven zijn geplooid. De twee langse 
zijden zijn tevens naar binnen omgeplooid. De kopse kanten, en-
kel naar boven geplooid, rusten op het vlakke bandrasterprofi el. 
De plafondelementen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en 
voorzien van een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar 
RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al dan niet 
geperforeerd met of zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie bestaande uit 
zichtbare en vlakke hoofd- en dwarsbandrasters die met behulp 
van noniushangers bevestigd worden aan de bestaande con-
structie. De dwarsbandrasters worden door middel van kruisver-
binders ingehaakt op de overige vlakke bandrasterprofi elen. De 
montage dient waterpas en lijnrecht te geschieden. De modulatie 
van de ophangconstructie moet aangepast worden aan de mo-
dulemaat van de plafondelementen. Het opleg bandrasterprofi el 
heeft een breedte van 100 mm [andere afmetingen op aanvraag] 
en is gelakt in RAL 9010 [andere kleuren op aanvraag]. De pla-
fondelementen rusten op de fl ens de bandrasters. Randafwer-
king beschikbaar.

H

20

Lengte

Breedte

Nota’s
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1 2

T24/10 K

T24
[T15]

T-STRUCTUUR, DOORZAKTEGEL [LAY IN] TYPE DURLUM S2 MODULE 600 

U 035

1

2

Principeschets: Uitvoering draagconstructie projectmatig te behandelen

T24 [T15]
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Nota’s

T-STRUCTUUR, DOORZAKTEGEL [LAY IN]TYPE DURLUM S2 MODULE 600

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S2, samengesteld 
uit gelakte onderconstructie en tegels. De onderconstructie wordt ge-
vormd door een T-profi el [lay in]. De tegels worden in het T-profi el inge-
legd. De wandaansluiting gebeurt met behulp van een randafwerking. 
De tegels zijn eenvoudig te demonteren zonder gereedschap, zodat een 
vrije toegang tot het plenum blijft gewaarborgd. 

Brandrapport beschikbaar 7567.

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels waarbij alle vier zijden naar boven 
zijn geplooid met een hoogte van 15 mm en tevens naar buiten 
omgeplooid. De tegels hebben een afmeting van 575 x 575 mm 
[T24] of 584 x 584 mm [T15], modulemaat 600 en zijn vervaar-
digd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van een polyester poe-
dercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere 
kleuren op aanvraag], al dan niet geperforeerd met of zonder 
akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie in de vorm van 
een raster, bestaande uit half verdekte T-profi elen die met be-
hulp van een snelophangers worden bevestigd aan de bestaande 
constructie. Het T-profi el, 24 mm of 15 mm breed is vervaardigd 
uit gegalvaniseerd staal, wit gelakt. De modulatie van de op-
hangconstructie moet aangepast worden aan de modulemaat 
van de plafondelementen, in dit geval modulemaat 600. 
Module 600: T24, afmetingen van het zichtbare oppervlak van 
de tegels 575 x 575 mm. De vier zijden liggen op het T-profi el. 
Module 600: T15, afmetingen van het zichtbare oppervlak van 
de tegels 584 x 584 mm. De vier zijden liggen op het T-profi el. 
Randafwerking beschikbaar. 

15

T24

T15
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T-STRUCTUUR, VLAKKE OPLEGTEGEL [LAY ON] TYPE DURLUM S3 MODULE 600 | S3-FLAT

1

2

U 035

T24/10 K

T24
[T15]

T24 [T15]

1 2

Principeschets: Uitvoering draagconstructie projectmatig te behandelen
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T-STRUCTUUR, VLAKKE OPLEGTEGEL [LAY ON]TYPE DURLUM S3 MODULE 600 | S3-FLAT

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum S3, samengesteld 
uit een gelakte onderconstructie onderconstructie en tegels. De on-
derconstructie wordt gevormd door een zichtbaar T-profi el [lay on]. De 
tegels worden op de fl ens van het T-profi el gelegd. De wandaansluiting 
gebeurt met behulp van een randafwerking. De plafondelementen zijn 
eenvoudig te demonteren zonder gereedschap, zodat een vrije toegang 

tot het plenum blijft gewaarborgd. Brandrapporten zijn beschikbaar 
6512 en 7567.

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn tegels waarbij alle vier zijden naar boven 
zijn geplooid. De tegels hebben een afmeting van 592 x 592 mm, 
modulemaat 600 en zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en 
voorzien van een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar 
RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al dan niet 
geperforeerd met of zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbare draagconstructie in de vorm van 
een raster, bestaande uit zichtbare T-profi elen die met behulp 
van snelophangers worden bevestigd aan de bestaande con-
structie. Het T-profi el, 24 mm breedte [T24] of 15 mm breedte 
[T15] is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, wit gelakt. De mo-
dulatie van de ophangconstructie moet aangepast worden aan 
de modulemaat van de plafondelementen, in dit geval module-
maat 600. 
Alle vier zijden van de tegel liggen op het T-profi el. Randafwer-
king beschikbaar. 

Module 600Module 600

Module 600Module 600

T24

T15

VARIANT
Type durlum S3-FLAT voor T-profi el

Uitvoering waarbij de tegel in hetzelfde horizontale vlak komt te 
liggen als de fl ens van het T-profi el [T15].

584 5

20
3
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Plafondsystemen 
voor gangen
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U 1005 A

U 1032

Hoekprofiel met sleufgaten
Regelbereik: 20 tot 40 mm

GANG INHAAKSYSTEEM [Z-PROFIEL] TYPE DURLUM FS4.2

1

1
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GANG INHAAKSYSTEEM [Z-PROFIEL]TYPE DURLUM FS4.2

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum FS4.2 [hook on], 
voor toepassing in gangen, is samengesteld uit een onzichtbare op-
hanging en plafondpanelen. De op maat gemaakte panelen haken in 
de Z-profi elen die met hoekprofi elen of wandankers [alternatief] tegen 
de muur worden bevestigd. De plafondelementen zijn eenvoudig te de-
monteren zonder gereedschap, zodat een vrije toegang tot het plenum 

blijft gewaarborgd. Voor informatie inzake brandveiligheid, contacteer 
technics@hunterdouglas.be

Nota’s

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn op maat gemaakte panelen waarbij alle 
vier zijden naar boven en naar binnen geplooid. De kopse kan-
ten zijn nogmaals naar beneden geplooid om te kunnen inhaken 
op de Z-profi elen. De andere zijkanten worden nogmaals naar 
binnen geplooid voor de stevigheid. De plafondelementen zijn 
vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van een polyes-
ter poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 
[andere kleuren op aanvraag], al dan niet geperforeerd met of 
zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met onzichtbare draagconstructie bestaande 
uit Z profi elen die in de lengterichting van de gang worden ge-
monteerd en aan de muur worden bevestigd met hoekprofi elen 
of wandankers. De montage dient waterpas en lijnrecht te ge-
schieden. De positie van de Z-profi elen moet aangepast worden 
aan de modulemaat van de plafondelementen. Om de voegen 
tussen de plafondpanelen en de muren van de gang weg te wer-
ken is randafwerking beschikbaar, zodoende ontstaat een nauw-
sluitend plafondgeheel.

Lengte

~10 ~10

30

~15

Breedte

H

10-30
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GANGSYSTEEM, VAN WAND TOT WAND TYPE DURLUM FFA

U 1071

1

U 1072

1
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GANGSYSTEEM, VAN WAND TOT WANDTYPE DURLUM FFA

SYSTEEMBESCHRIJVING
..... m² plafondsysteem Hunter Douglas type durlum FFA voor toepas-
sing in gangen, is samengesteld uit een zichtbare ophanging en pla-
fondpanelen. De op maat gemaakte panelen worden op de kantlijsten 
gelegd die aan de muur bevestigd worden. De plafondelementen zijn 
eenvoudig te demonteren zonder gereedschap, zodat een vrije toegang 
tot het plenum blijft bewaard. Voor meer informatie inzake brandveilig-

heid, contacteer technics@hunterdouglas.be

Nota’s

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn op maat gemaakte panelen waarbij 
alle vier zijden naar boven zijn geplooid. De twee langszijden zijn 
eveneens naar binnen omgeplooid. De twee kopse kanten, enkel 
naar boven geplooid, rusten op het randprofi el zodat de plafond-
elementen geïnstalleerd zijn van wand tot wand. De plafondele-
menten zijn vervaardigd uitgegalvaniseerd staal en voorzien van 
een polyester poedercoating [±70 mµ] vergelijkbaar RAL 9010, 
RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al dan niet geperfo-
reerd, met of zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie.

DRAAGSTRUCTUUR
Ophangsysteem met zichtbaar draagconstructie bestaande uit 
randprofi elen die in de lengterichting van de gang worden ge-
monteerd en fungeren als draagelement. De plafondelementen 
rusten op de randprofi elen en worden vastgeklemd door een hold 
down clip. De montage dient waterpas en lijnrecht te geschieden 
derhalve een nauwsluitend plafondgeheel te bekomen.

H

20

Lengte

Breedte
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PLAFONDEILANDEN
dur-SOLO
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PLAFONDEILANDEN DUR-SOLO TYPE 1

1 2

2

1
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PLAFONDEILANDENDUR-SOLO TYPE 1

SYSTEEMBESCHRIJVING
Hunter Douglas plafondeilanden type durlum dur-SOLO type 1 is sa-
mengesteld uit een niet zichtbare draagstructuur en plafondelementen. 
De plafondeilanden zijn afklapbaar en zijn demonteerbaar zonder ge-
reedschap.

Lengte

Breedte

5050

1515

AL6AL6

AS4

12

50AS4
5050

1015

12

AL6AL25

50AS4 AS4

Lengte

Breedte

45

10

12

AL28AL28

AS29

55°

45

10

55°

45AS29

Lengte

Breedte

dur-SOLO 1.1

dur-SOLO 1.2 – afklapbaar

dur-SOLO 1.3

PLAFONDELEMENTEN
De plafondelementen zijn op maat gemaakte panelen met een af-
meting van ..... x ..... mm [maximum afmeting 3 000 x 1 300 mm]. 
Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar [dur-SOLO 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 en 1.5]. De plafondpanelen zijn vervaardigd uit gegalva-
niseerd staal en voorzien van een polyester poedercoating ver-
gelijkbaar RAL 9010, RAL 9016 [andere kleuren op aanvraag], al 
dan niet geperforeerd met of zonder akoestisch vlies. 
Raadpleeg p. 54 en 55 voor bijkomende informatie. De combi-
natie van meerdere plafonddelen is mogelijk, zelfs in concaaf en 
convex uitvoering. Meerdere combinaties zijn mogelijk.
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PLAFONDEILANDEN DUR-SOLO TYPE 1

AL26AL26

AS26

12

55

12

55

AS26

12

55

Lengte

Breedte

AL26AL26

12

55

12

55

12

55AS4 AS4

Lengte

Breedte

dur-SOLO 1.5

DRAAGSTRUCTUUR
Het ophangsysteem is samengesteld uit twee U-vormige draag-
profi elen die bevestigd worden aan het plafond met behulp van 
twee draadstangen. De montage dient waterpas en lijnrecht te 
geschieden.

dur-SOLO 1.4
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© durlum | Foto: Architekturfotografie Claus Graubner
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PLAFONDEILANDENDUR-SOLO TYPE DOMUS

SYSTEEMBESCHRIJVING
HunterDouglas® plafondeilanden type durlum dur-SOLO Domus is sa-
mengesteld uit een onzichtbare draagstructuur en plafondelementen. 
Domus plafondeilanden zijn beschikbaar in gebogen uitvoering. Hierna 
volgt een overzicht van de mogelijkheden. 

Concaaf-convexe

Concaaf

Convexe

Parabool
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Koelplafonds
dur-COOLTEC®
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KOELPLAFONDS KOPEREN LEIDINGEN: KOELVERMOGEN TOT 93 W/M²

EIGENSCHAPSCURVE KOELVERMOGEN 
DIN 4715-1 [Δt: 10 K]: 93,5 W/m2 
EN 14240 [Δt: 8 K]: 82,3 W/m2

SYSTEEMBESCHRIJVING
Het Hunter Douglas koelplafond type dur-COOLTEC® 1 bestaat uit pa-
nelen, al dan niet geperforeerd, met of zonder akoestisch vlies. De ko-
peren leidingen worden geklemd in aluminium geleiderprofi elen die in 
de panelen zijn vastgekleefd. Het koelplafondsysteem is geschikt voor 

alle Hunter Douglas® plafondsystemen type durlum. Voor meer informa-
tie, contacteer ons T +32  [0]9  3404466 of sales@hunterdouglas.be
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KOELPLAFONDSKUNSTSTOF LEIDINGEN: KOELVERMOGEN TOT 80 W/M²

EIGENSCHAPSCURVE KOELVERMOGEN 
DIN 4715-1 [Δt: 10 K]: 77 W/m2 
EN 14240 [Δt: 8 K]: 61 W/m2

SYSTEEMBESCHRIJVING
Het Hunter Douglas koelplafond type dur-COOLTEC® 2 bestaat uit pane-
len, al dan niet geperforeerd, met of zonder akoestisch vlies. De kunst-
stof leidingen worden geklemd in aluminium geleiderprofi elen die in de 
panelen zijn vastgekleefd. Het koelplafondsysteem is geschikt voor alle 

Hunter Douglas® plafondsystemen type durlum. Voor meer informa-
tie, contacteer ons T +32  [0]9  3404466 of sales@hunterdouglas.be
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Onderconstructie
Ophanging + Dragers
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Tekening Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

ONDERCONSTRUCTIE OPHANGING + DRAGERS

Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Tekening

60

25

AW 2560
 Kantlijst
 Gegalvaniseerd staal: 0,6 mm
 Kleur: zwart
 L = 3 000 mm
 Afmeting: 25 x 60 mm

100 [150] 

~10

30

C 2000 [C 150]
 C-vormig bandraster
 Staal: 1 mm
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 L = 4 000 mm
 B = 100 mm [C 2000] 
B = 150 mm [C 150]

100 

30

100
[150]

C 2001 [C 152]
 T-Koppeling voor C-vormig 
bandraster
 C 2001: 
voor C 2000 [B = 100 mm]
 C 152:
voor C 150 [B = 150 mm]

C 2002
 C-bandraster met haak voor 
C-knooppunt
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 Lengte volgens modulatie
 Voor C 2000 [B = 100 mm]
 Dikte Fe: 1 mm

15
0

C 2003 [C 155]
 Nonius onderdeel
 C 2003: 
voor C 2000 [B = 100 mm]
 C 155:
voor C 150 [B = 150 mm]

C 2004 [C 151]
 Lengtekoppeling voor 
C-vormige bandraster 
C 2000/C 150
 L = 120 mm
 C 2004: 
voor C 2000 [B = 100 mm]
 C 151:
voor C 150 [B = 150 mm]

100 [150] 

~10

30

C 2005 [C 156]
 C-dwarsbandraster 
 Staal: 1 mm
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 Lengte volgens modulatie
 C 2005: B = 100 mm

 C 156: B = 150 mm

C 2007 [C 154]
 Ophangschoen tbv C-vormig 
bandraster
 C 2007: 
voor C 2000 [B = 100 mm]
 C 154:
voor C 150 [B = 150 mm]

C 2009 [C 153]
 Wandkoppeling tbh C-vormig 
bandraster
 C 2009: 
voor C 2000 [B = 100 mm]
 C 153:
voor C 150 [B = 150 mm]

36

100/125/150

CF 100/CF 125/CF 150
 Opleg bandraster. L = 3 600 mm
 Staal: 0,6 mm [CF 100]

  0,75 mm [CF 125, CF 150]
 Standaardkleur: voorgelakt

 Variant: mat wit, D206-700
 B = 100 mm [CF 100]

 B = 125 mm [CF 125]
 B = 150 mm [CF 150]
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ONDERCONSTRUCTIEOPHANGING + DRAGERS

CF 1001/CF 1251/CF 1501
 Lengtekoppeling voor CF 100/
CF 125/CF 150
 L = 200 mm
 CF 1001: voor CF 100

 CF 1251: voor CF 125
 CF 1501: voor CF 150

CF 1002
 T-koppeling tbv vlakke band-
raster
 B = 100 mm, 125 mm, 150 mm

CF 1003/CF 1253/CF 1503 
 Wandkoppeling tbv vlakke 
bandraster

 CF 1003: voor CF 100
 CF 1253: voor CF 125
 CF 1503: voor CF 150

CF 1004/CF 1254/CF 1504
 Nonius onderdeel
 L = 120 mm
 CF 1004: voor CF 100

 CF 1254: voor CF 125
 CF 1504: voor CF 150

CF 1005/CF 1255/CF 1505
 Ophangschoen
 CF 1005: voor CF 100

 CF 1255: voor CF 125
 CF 1505: voor CF 150

CF 1006
 Bandraster dwarsprofiel met 
ingebouwde T-koppeling
 Staal: 0,7 mm
 Standaardkleur: voorgelakt

 Variant: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 L = 1 100 mm
 Voor CF 100

100 100

CK 2003
 Knooppunt
 Gegalvaniseerd staal
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 Voor C2002

Tekening Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Tekening

U 035
 Afhangdraad voor snelophanger
 L

Min
 = 125 mm

 L
Max

 = 2 000 mm
 Diameter: 4 mm

U 401
 Z-profielverbinder
 L = 100 mm

U 1000 S1A
 Klemprofiel
 Staal
 Dikte: 0,5 mm
 L = 5 000 mm
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Tekening Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Tekening

ONDERCONSTRUCTIE OPHANGING + DRAGERS

U 1005
 Z-vormig draagprofiel
 L = 4 000 mm
 Dikte Fe: 1,25 mm
 H = 38 mm

7

17

19

38

U 1004 S1A
 Snelophanger

U 1003 S1A
 Nonius onderdeel

U 1002 S1A
 Lengtekoppeling tbv klempro-
fiel
 Staal
 L = 100 mm

U 1000 HS1A
 Half klemprofiel
 Staal
 Dikte 0,5 mm
 L = 5 000 mm

U 1001 HS1A
 Kruiskoppeling tbv half 
klemprofiel
 Staal

U 1002 HS1A
 Lengtekoppeling
 Staal
 L = 100 mm

U 1001 S1A
 Kruiskoppeling
 Staal

U 1005 A
 Z-vormig draagprofiel, met 
perforatie
 L = 4 000 mm
 Dikte Fe: 1,25 mm
 H = 50 mm

7

17

19

50

U 1010 S1A
 Wand ophangbeugel met klem
 Staal
 Ook geschikt als ophangbeu-
gel
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Tekening Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Tekening

ONDERCONSTRUCTIEOPHANGING + DRAGERS

U 1041
 Koppelstuk tbv U 1040
 L = 150 mm

U 1040
 Primair L-profiel, geperforeerd
 L = 4 000 mm

12,5

30

30

Ø 6,5

U 1062
 U-vormige draagverbinder
tbv U 1060
 L = 100 mm

U 1060
 Primaire drager CD60
 L = 4 000 mm

27

62

U 1058 K
 Kantlijst type U
 Staal: 0,6 mm
 L = 3 000 mm
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 Tbv U 1065 K

28

30

30

U 1042
 Wandanker 2 mm
 Gegalvaniseerd staal

50

100

U 1065 K
 Veer
 Staal
 TbvU 1058 K

12
5

U 1063
 Nonius onderdeel

U 1071
 Klemkantlijst met perforatie
 L = 3 000 mm
 Gegalvaniseerd staal: 0,75 mm
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]

20

3

7

40

U 1061 A
 Gekruist koppelstuk voor 
U 1060/U 1005 A
 Gegalvaniseerd staal 
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Tekening Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Composants

ONDERCONSTRUCTIE OPHANGING + DRAGERS

U 1072
 Aandrukclip tbv U 1071
 Verenstaal: 0,5 mm
 Een aandrukclip per 350 mm

12

50

U 1073 A
 Anti-schok onderdeel
 Voor S4 A
 Gegalvaniseerd staal: 1 mm

36

34

6

~1
0,

20

U 1300
 Nonius onderdeel superieur
 L

Min
 = 150 mm 

L
Max

 = 2 000 mm

L

14
2,

5

9

16
U 1370
 Nonius onderdeel inf.

U 1372
 Borgklem voor noniushanger

U 2010
 Koppelstuk [voor S5 A.1-100]
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]
 Lengte volgens modulatie
 Met naar buitengeplooide zijde

L 

W 014
 Kantlijst type W
 Staal: 0,6 mm
 L = 4 000 mm
 Kleur: mat wit, D206-700 
[vgl RAL 9016]

20
12

20
20

U 2053 WS
 Anti-opheffingsplaatje

W 2053-ST
 Drager voor railsysteem
 Staal: 1 mm
 L = 4 000 mm

24

53

30

7

W 2053 V
 Koppelstuk voor drager voor 
railsysteem
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Tekening Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Omschrijving
[Materiaaleigenschappen]

Composants

ONDERCONSTRUCTIEOPHANGING + DRAGERS

1A600 [Klemtegel]
 Voor drager type U 1000 S1A
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Niet geperforeerd L1
 Kleur: RAL 9010

1A600 P [Klemtegel]
 Voor drager type U 1000 S1A
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforatie RG-L15
 Kleur: RAL 9010
 Optie: ingekleefd zwart akoes-
tisch vlies

3592 | Durbac M4S3
[Vlakke oplegtegel]
 Ophanging met T24 profiel
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Niet geperforeerd L1
 Kleur: RAL 9010

3592 P | Durbac M4S3
[Vlakke oplegtegel]
 Ophanging met T24 profiel
 Module 600 x 600 mm
 Gegalv. staal: 0,5 of 0,6 mm
 Perforatie RG-L15
 Kleur: RAL 9010
 Optie: ingekleefd zwart akoes-
tisch vlies

Module 600 Module 600

592 592

Module 600 Module 600

592 592

2575 P [voor T24 profiel] 
Durbac M4S2 [doorzaktegel]
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforatie RG-L15
 Kleur: RAL 9010
 Optie: ingekleefd zwart akoes-
tisch vlies

2575 [voor T24 profiel]
Durbac M4S2 [doorzaktegel]
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Niet geperforeerd L1
 Kleur: RAL 9010

600 600

575 575

15

600 600

575 575

15

2585 P [voor T15 profiel] 
Durbac M4S2 [doorzaktegel]
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforatie RG-L15
 Kleur: RAL 9010
 Optie: ingekleefd zwart akoes-
tisch vlies

2585 [voor T15 profiel]
Durbac M4S2 [doorzaktegel]
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Niet geperforeerd L1
 Kleur: RAL 9010 600 600

584 584

15

600 600

584 584

15

3584 F | Durbac S3-FLAT
[Vlakke oplegtegel]
 Ophanging met T15 profiel
 Module 600 x 600 mm
 Gegalvaniseerd staal
 Dikte: 0,5 mm of 0,6 mm
 Niet geperforeerd L1
 Kleur: RAL 9010

3584 FP | Durbac S3-FLAT
[Vlakke oplegtegel]
 Ophanging met T15 profiel
 Module 600 x 600 mm
 Gegalv. staal: 0,5 of 0,6 mm
 Perforatie RG-L15
 Kleur: RAL 9010
 Optie: ingekleefd zwart akoes-
tisch vlies

Module 600 Module 600

594 594

584 5

20
3

Module 600 Module 600

594 594

584 5

20
3
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Afmetingen en
Perforaties
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AFMETINGEN EN PERFORATIES TYPE DURLUM 

AFMETINGEN PLAFONDELEMENTEN

5,50

5,
50

RG-L15
Gatdiameter*:  2,5 mm
Vrije doorlaat:  16,2 %
Maximale perforatiebreedte: 1 397 mmRichting van 

de perforatie

SYSTEMEN PAGINA OPHANGING BREEDTE LENGTE MAX. OPPERVLAKTE VAN HET PANEEL

Klemsysteem S1 A 4-5 onzichtbaar Module 600 x 600 0,72 m²

Klemsysteem S1 A.12 4-5 onzichtbaar ≤ 600 ≤ 1 200 0,8 m²

Inhaaksysteem op Z-profiel S4 A 6-7 onzichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Inhaaksysteem op Z-profiel S4 A.1 7 onzichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Railsysteem S7 8-9 onzichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Railsysteem S7 KS 9 onzichtbaar ≤ 1 300 ≤ 2 500 2,0 m²

C-bandrastersysteem S5-100 A 12-13 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

C-bandrastersysteem S5 A.6 FH 13 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 2 000 1,5 m²

C-kruisbandrastersysteem S5 A.1-100 14-15 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

C-knooppunt bandrastersysteem 
S5.2-100

16-17 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Opleg bandrastersysteem S6-100 18-19 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Opleg kruisbandrastersysteem S6.1-100 20-21 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

T-structuur, doorzaktegel [lay in] S2 22-23 zichtbaar Module 600 x 600 –

T-structuur, vlakke oplegtegel [lay on] S3 24-25 zichtbaar Module 600 x 600 –

T-structuur S3-FLAT 25 zichtbaar Module 600 x 600 –

Gang inhaaksysteem [Z-profiel] FS4.2 28-29 onzichtbaar ≤ 1 300 ≤ 3 500 2,5 m²

Gangsysteem, van wand tot wand FFA 30-31 zichtbaar ≤ 1 300 ≤ 4 000 2,5 m²

Plafondeiland | dur-SOLO type 1 34-37 – ≤ 1 300 ≤ 3 000 –

Plafondeiland | dur-SOLO type DOMUS 38-39 – – – –

Koelplafonds | koperen leidingen 42 – – – –

Koelplafonds | kunststof leidingen 43 – – – –

Q

T

S

RQ

T

S

R

Met ‘niet-geperforeerde’ rand Full perfo

*Opgegeven waarden vóór het lakprocédé
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4,80

4,
80

AFMETINGEN EN PERFORATIESTYPE DURLUM 

LG-L34
Rechthoekige perforatie*: 14 x 2 mm
Vrije doorlaat:  22,5 %
Maximale perforatiebreedte: 663 mm

14,00

2,
00

6,
50

4,50

18,50

Richting van 
de perforatie

QG-L17
Vierkante perforatie*: 4 x 4 mm
Vrije doorlaat:  32,7 %
Maximale perforatiebreedte: 1 253 mm

RG-L08 «PICO POINT»
Gatdiameter*: 0,8 mm
Vrije doorlaat  2,18 %
Maximale perforatiebreedte: 1 272 mmRichting van 

de perforatie

RD-L30
Gatdiameter*: 1,5 mm
Vrije doorlaat:  22 %
Maximale perforatiebreedte: 1 250 mm

RV-L6
Gatdiameter*: 2,1 mm
Vrije doorlaat:  25 %
Maximale perforatiebreedte: 1 276 mm

4,00

4,
00

2,8
345°

4,00

6,
93

4,0
0

60˚

Richting van 
de perforatie

Richting van 
de perforatie

7,00

7,
00

4,
00

4,00

Richting van 
de perforatie

*Opgegeven waarden vóór het lakprocédé

*Opgegeven waarden vóór het lakprocédé

*Opgegeven waarden vóór het lakprocédé

*Opgegeven waarden vóór het lakprocédé

*Opgegeven waarden vóór het lakprocédé
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HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL PRODUCTS
In de afgelopen 80 jaar heeft Hunter Douglas op succesvolle wijze bijgedra-

gen aan het omzetten van innovatieve schetsen in innovatieve gebouwen.

Architecten, ontwerpers, investeerders en aannemers hebben wereldwijd ge-

profi teerd van de ongeëvenaarde productontwikkeling, service en ondersteu-

ning van Hunter Douglas. Er is een reële kans dat u meer van de producttoe-

passingen van Hunter Douglas heeft gezien dan u misschien denkt.

Met vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Austra-

lië hebben we bijdragen geleverd aan de realisatie van vele toonaangevende 

projecten waaronder winkelcentra, luchthavens, overheidsgebouwen, zieken-

huizen, universiteiten en kantoren.

Niet alleen zijn architecten en designers wereldwijd onze partners, zij vormen 

ook onze bron van inspiratie. Zij verleggen steeds opnieuw de grens van wat 

mogelijk is met onze producten. 

Hun visie komt tot leven met de producten van Hunter Douglas: Raambekle-

ding, Plafondsystemen, Zonweringsystemen en Gevelbekleding.

® Geregistreerd handelsmerk – een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2010. Aan de tekst, tekst behorende 
bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, 
kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Bevorderen van 
 duurzaam bosbeheer
www.pefc.org



ARCHITECTURAL SERVICE GROUP
We steunen onze relaties met een breed scala aan tech-

nisch advies en ondersteunings diensten voor architecten en 

installateurs. We helpen architecten en ontwikkelaars met 

aanbeve lingen betreffende materialen, vormen en afmetin-

gen en kleuren en afwerkingen. We helpen ook bij het 

maken van ontwerpvoorstellen, visualisaties en tekeningen 

voor bevestigingen. Onze diensten aan installateurs variëren 

van het verstrekken van gedetailleerde installatietekeningen 

en instructies tot het opleiden van installateurs en advies 

tijdens installatie.

HUNTER DOUGLAS is een beursgenoteerd bedrijf 

met activiteiten in meer dan 100 landen met meer 

dan 150 bedrijven. 

De oorsprong van ons bedrijf ligt in 1919. In onze 

geschiedenis hebben we innovaties geïntroduceerd 

die de bedrijfstak gevormd hebben, van de uitvin-

ding van het continu aluminium gieten tot de creatie 

van de eerste aluminium raambekleding, tot de 

ontwikkeling van de meest recente hoge-kwaliteit 

bouwproducten.

Tegenwoordig hebben we meer dan 20.000 men-

sen in dienst in onze bedrijven met grote bedrijfs-

centra in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, 

Azië en Australië. 

Van innovatief product 
naar innovatief project 

 Neem contact op met ons verkoopkantoor.

 +32 [9] 340 44 66

 www.hunterdouglas.be



Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia / Slovenia

Czechia

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Kazakhstan

the Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Kingdom

Africa

Middle East

Asia

Australia

Latin America

North America

Hunter Douglas Belgium NV
Industriezone E17/1080

Dijkstraat 26 – 9160 Lokeren

T +32 (0)9 348 90 00 – F +32 (0)9 348 06 69

info@hunterdouglas.be 

www.hunterdouglas.be

© 2010, durlum GmbH


