


HunterDouglas plafondsystemen
Van innovatief product 

naar innovatief project

Als architect zijn er veel keuzes te maken.

Nieuwe methoden, nieuwe materialen en nieuwe

ontwerpen doen hun intrede die nog maar twee

decennia geleden niet eens bestonden.

In de hele wereld zorgt Hunter Douglas ervoor dat

originele ideeën verder komen dan de tekentafel

en daadwerkelijk worden gerealiseerd. Wij werken

samen met architecten en ontwerpers, zodat

enkele van de meest aansprekende gebouwen ter

wereld ontworpen of gecreëerd worden.

We weten hoeveel werk ieder project kost. Daarom

wijden we ons aan het idee dat architecten en

ontwerpers op maat gemaakte innovatieve

producten nodig hebben.
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Design, functionaliteit & comfort
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Hunter Douglas plafonds bieden design,

functionaliteit en comfort voor de gebouwen van

vandaag. De kwaliteit en betrouwbaarheid van

onze productrange, de voortdurende innovaties

en de dienstverlening aan onze klanten stellen

ons al ruim veertig jaar in staat businesspartner

in de plafondindustrie te zijn.

DESIGN

Ons scala aan plafondoplossingen stelt de architect

in staat ontwerpen te realiseren met verschillende

materialen als metaal, textiel en hout, allemaal

afkomstig van één leverancier. Eindeloos veel

kleuren, afwerkingen en vormen creëren in

samenhang met uiteenlopende materialen een

optimale ontwerpvrijheid.

FUNCTIONALITEIT

Wij ontwikkelen producten om als geïntegreerde

systemen van plafondpanelen en onderliggende

constructies te kunnen functioneren. En dat zonder

alle vragen over functionaliteit onbeantwoord te

laten. Alle details - van de zichtzijde tot de

constructie zelf - kunnen door de architect,

installateur en investeerder als één geheel worden

beschouwd. Onze producten zijn eenvoudig

toepasbaar op de bouwplaats zonder kostbare

aanpassingen. Dat maakt de kans op fouten een 

heel stuk kleiner. Kwaliteit staat voor ons voorop.

Onze aandacht voor kwaliteit houdt in dat we het

hele proces controleren - van de grondstoffen en 

de productie tot montage en onderhoud van de

producten, van dag tot dag.

Een duurzaam Hunter Douglas product verlaagt de

kosten gedurende de hele levenscyclus van een

gebouw.

COMFORT

Alle aspecten van een gebouw werken samen om een

comfortabele, gezonde en productieve omgeving te

scheppen. Door de verlichting en temperatuur te

reguleren, de akoestiek in de hand te houden en de

luchtkwaliteit te verbeteren, stellen de plafond-

producten van Hunter Douglas u in staat moderne en

aansprekende gebouwen te creëren die voor

medewerkers productief en voor investeerders

winstgevend zijn.

Project : Told & Skat offices, Næstved, Denemarken
Architect : Jensen & Jørgensen + Wohlfeldt
Product : Aluminium paneel 300L
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GROOT, VLAK & ULTRALICHT MATERIAAL

Expertise over plafonds in combinatie met onze

jarenlange kennis en ervaring in textielproductie

heeft geresulteerd in een nieuw innovatief plafond;

Techstyle™: grote, vlakke en lichte plafondpanelen.

Techstyle™ plafonds staan voor een heldere,

homogene uitstraling, duurzaamheid, gemakkelijke

toegang tot het plenum, eenvoudige verdekte

montage en voortreffelijke akoestiek.

De cellulaire structuur en de nonwoven stof

absorberen zowel hoge als lage frequenties op een

indrukwekkend niveau. Zo krijg je een effectieve

geluidsreductie in het hele frequentiespectrum, van

100 Hz tot 5000 Hz.

Techstyle™

�Techstyle™

TECHSTYLE™



Techstyle™ plafonds bieden optimaal comfort 

en functionaliteit:

• Economisch product, duurzame panelen zorgen

voor lange levensduur, gecombineerd met

eenvoudige montage en toegankelijkheid van het

plenum

• Milieu voordeel: Techstyle™ bevat 10% hergebruikt

materiaal en is 100% recyclebaar

• Hygiënisch product: eenvoudig te reinigen en door

samenstelling geen invloed op luchtkwaliteit

• Door het honingraatdesign goede geluidsabsorptie

voor zowel de lage als hoge frequenties
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• ‘Swing down’- of oplegsysteem

• ‘Swing down’ tegels 600 x 600, 600 x 1200

en 1200 x 1200 mm

• Oplegtegels breedte 600 of 1200 mm en

lengte van 600 tot 2400 mm

• Uitstekende akoestische prestaties

• Standaardkleur wit 

• Gebogen oplossingen

• Plafondeilanden 

• Gebogen randoplossingen

Links : Mode Centrum Voorwinden, ’s-Gravendeel, Nederland
Architect : Architektenburo Roos en Ros
Product : Techstyle™

Onder : Lida Baday Showroom, New York, USA
Architect : Mario Zuliani + Associates
Product : Techstyle™
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Techstyle™ biedt ontwerpvrijheid, door het

modulaire systeem kun je panelen combineren

en op elkaar afstemmen om de ruimte een

geheel eigen aanzien te geven.

De standaard maten variëren van 600 x 600

tot 1200 x 2400 mm.



Het sterke stille type
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Techstyle™ panelen hebben altijd een smalle voeg

van 6 mm, waardoor de ruimte een homogene

uitstraling krijgt. Panelen worden vanzelf goed

uitgelijnd waardoor een helder uniform beeld

ontstaat.

Techstyle™ wordt verdekt bevestigd met een

geïntegreerde clip/scharnier op standaard 

T-Profielsystemen. Door het ‘Swing-Down’ systeem

is volledige toegang mogelijk tot het plenum en de

tegels worden nauwkeurig op hun plaats

gehouden.

Boven : Everett Events Center, Everett, WA, USA
Architect : H2K Design and Botesch, Nash & Hall 
Product : Techstyle™



De perfecte pasvorm
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Boven : Mode Centrum Voorwinden, ’s-Gravendeel, Nederland
Architect : Architektenburo Roos en Ros
Product : Techstyle™



De meeste akoestische producten presteren
het best bij hogere frequenties. Wij geloven
dat het belangrijk is om uit te blinken in het
hele frequentie spectrum. Dat is de reden
waarom wij ons naast de NRC eveneens
richten op de SAA. Het honingraatdesign van
de Techstyle™ panelen absorbeert de hoge en
lage frequenties tot op een indrukwekkend
niveau en biedt daarom een superieure
akoestische performance, ongeacht de
frequentie.

Techstyle™ plafonds bieden de meest
comfortabele toegankelijkheid in de
plafondbranche. Het geïntegreerde clip-
/scharniersysteem laat de panelen schoon 
en onaangeraakt, waardoor zij makkelijk naar
beneden wegklappen wanneer toegang tot 
het plenum noodzakelijk is.

Boven : John and Mary Pappajohn Higher Education Centre, USA
Architect : Herbert Lewis Kruse Blunck Architecture
Product : Techstyle™

Onder : Lida Baday Showroom, New York, USA
Architect : Mario Zuliani + Associates
Product : Techstyle™
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Rechts : Seagate Technologies, Colorado Springs, USA
Architect : Pope Architects
Product : Techstyle™



10

MACHTIG MATERIAAL

Veertig jaar geleden waren we een pionier op het

gebied van lineaire metalen plafonds. Sindsdien

hebben we niet stilgezeten. Bij Hunter Douglas

verschaffen we u de instrumenten om projecten die

vorm te geven die u wilt. Met metalen plafonds,

variërend van lineaire tot brede panelen,

roosterplafonds, gebogen plafonds en cassetten, telt

alleen uw eigen fantasie.

Onze geschiedenis wordt gemarkeerd door

belangrijke innovaties sinds onze start in de

plafondindustrie. Recente innovaties zijn:

Luxacote®, een speciale, duurzame afwerking voor

buitenplafonds ter bescherming tegen corrosie,

slijtage en agressieve milieu-invloeden, 300 mm

gebogen metalen plafonds, het XL-paneel, strak en

vlak in combinatie met XL-maten en strekmetaal.

Een heel spectrum aan decoratieve en functionele

afwerkingen is ontwikkeld voor maximale

ontwerpvrijheid in talloze toepassingen. Geborstelde,

gespiegelde, structuurgewalste, verzinkte,

geanodiseerd, matte, glanzende en natuurlijke

finishes behoren tot het standaardprogramma van

onze metalen plafonds. Speciale finishes en kleuren

worden op verzoek gemaakt.

Momenteel zijn onze metalen plafonds leverbaar in

aluminium, staal, koper uiterlijk en strekmetaal.

�30BD �30/80/130/180B �75/150/225C*

�80/84B* �84R* �84C* �T15 �Unigrid �22

�40/50(E) �Linagrid

BREDE PANELEN

LINEAIR

CELL

Metaal

�V100* �V200* �Deco

OPEN PLAFONDS

�300A* �300C* �300L*

�70/185U* �150/200F*

* Producten ook leverbaar voor buitentoepassingen



Metalen plafonds zorgen voor optimaal comfort en

functionaliteit.

• Economisch rendabele producten: grote

duurzaamheid in combinatie met eenvoudige

montage en toegankelijkheid

• Groene producten: aluminiumlegering van 90%

hergebruikt materiaal en aan het eind van hun

levenscyclus volledig recyclebaar

• Hygiënische producten: gemakkelijk te reinigen en

goed voor luchtkwaliteit in gebouwen 

• Akoestische producten: diverse geperforeerde

producten voorzien van akoestisch nonwoven vlies

• Gemakkelijke producten: demonteerbare systemen

en uitstekend te onderhouden

�Gebogen* �Koelplafond�Strekmetaal* �Tegels �XL

STREKMETAAL / TEGELS / XL PANELEN GEBOGEN PANELEN / KOELPLAFOND

100% recyclebaar

11



Het breed-paneelsysteem biedt brede

plafondpanelen voor een ruimtelijk ontwerp.

De uitstraling van het systeem kan worden

gevarieerd door verschillende paneeltypen te

gebruiken.

• Drager, bandraster, inleg- en klempanelen

• 300 mm breed tot 6 m lang

• 10 mm brede terugliggende voeg, 0-voeg:

V-vorm of rechte L-vorm

• Akoestische en vlakke panelen

• Gebogen en strakke plafonddesigns

Links : Campolide Treinstation, Campolide, Portugal     
Architect : Mata Guedes   
Product : Metalen paneel 300L

Onder : PricewaterhouseCoopers Kantoor, Almere, Nederland     
Architect : Kraaijevanger-Urbis   
Product : Metalen paneel 300C
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�300A

Terugliggende 10 mm
voeg

5

�300C �300L

0-voeg met vellingkant L-vorm voeg



Brede panelen
Indrukwekkende afmetingen, 

indrukwekkende panelen
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Ons 300 mm breed paneel zorgt voor een heldere

en robuuste uitstraling. Panelen met een lengte tot

6 m betekenen minder voegen en een slimme

montage. Met een keuze uit drie verschillende

voegopties en een hele reeks perforaties voor

uitstekende akoestische prestaties bezuinigen we

met onze brede panelen op kosten, maar niet op

stijl. Ze bieden direct een fantastische indruk.

Boven : PA Consult C&H, Kopenhagen, Denemarken     
Architect : Perlt & Black a/s C&H   
Product : Metalen paneel 300C



Lineaire panelen
Passen bij elke stijl
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Boven : Wezemberg Olympisch Zwembad, Antwerpen, België
Architect : Essa Architecten & Ingenieurs
Product : Metalen paneel 84R
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Wat uw stijl ook is, lineaire panelen hebben de

uitstraling die u mooi vindt. U kunt strakke, heldere

lijnen toepassen of panelen van verschillende

afmetingen combineren om meerdere lagen te

krijgen die ten opzichte van elkaar verspringen.

Wat er voor uw project ook nodig is, onze lineaire

plafondelementen geven u de vrijheid om binnen de 

aangegeven kaders uw fantasie de vrije loop te

laten.



Lineaire panelen bieden interessante

mogelijkheden voor een gericht ruimtelijk

ontwerp. Onze plafondsystemen leggen de

nadruk op flexibiliteit, waardoor een groot

aantal visuele effecten, radiale, diagonale,

V-, parket- en piramidevormige patronen,

ontstaat.

Kies uit ruim 40 beschikbare kleuren en stem

maten en hoogtes op elkaar af om uw project

de perfecte uitstraling te geven.

• Rechte, afgeschuinde of afgeronde randen

• Paneelbreedte variërend van 30 tot 225 mm

bij een lengte van max. 6 meter

• Gesloten, open of verzonken voegen

• Voegen blijven open of worden met een

voegprofiel gedicht

• Akoestische en vlakke panelen

• Verschillende paneelbreedtes in één plafond

• Diverse gebogen plafondmogelijkheden

Rechts : Caja de Navarra, Pamplona, Spanje
Architect : Tabuenca & Leache
Product : Metalen paneel 30BD
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Boven : Jobcenter plus, Londen, Engeland     
Architect : Building design partnership-London
Product : Metalen multipaneel plafond

Links : Icebar, Nordic Seahotel, Stockholm, Zweden
Architect : Lars Phil, Jan Soder, Ake Larsson and Arne Bergh   
Product : Metalen paneel 150C 



Een lineair roosterplafond bestaat uit verticaal

opgehangen panelen die op een zwevend

plafond lijken. Dit systeem kan worden

vervolmaakt door V100/V200 Deco-elementen

in het bestaande plafond te integreren om een

uniek ontwerpschema te realiseren.

• Paneelhoogte 100 of 200 mm,

maximumlengte 6 m

• Module 100, 150 of 200

• Toevoeging van V100/V200 Deco-elementen

in hout of aluminium

Boven : Schiphol Airport, Amsterdam, Nederland
Architect : Benthem Crouwel Architekten
Product : Metalen paneel V100

Onder : Crown Coliseum, Fayetteville, USA
Architect : Odell associates, Inc
Product : Metalen paneel V100 + Deco
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Links : Tuas Checkpoint, Singapore
Architect : CPG Consultants Pte Ltd
Product : Metalen paneel V100



Open plafonds
Verras jezelf
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Creëer een reeks unieke looks met onze

roosterplafonds. De systemen maskeren het

plenum, geven toegang tot sprinklers, verlichting

en diffusers, en lenen zich voor een breed scala

aan designopties. Met diverse dragers en 

T-profielen zijn eenvoudig patronen te maken.

De brede kleurenreeks zorgt ervoor dat wat u

bedenkt ook gemaakt kan worden.

Boven : Ft. Lauderdale Airport, USA     
Architect : HOK   
Product : Metalen paneel V100



Roostersystemen voor een ruimtelijke

uitstraling waarbij open en lichte constructies

optimaal worden benut. Met deze systemen

kun je eenvoudig verschillende modules in één

plafond integreren.

• Klem-, haak- of ‘Swing Down’ systeem

• Modules van 50 x 50 tot 200 x 300 mm 

• Roosterhoogtes variëren tussen 22 en 50 mm

• Zeer geringe plenumhoogte mogelijk

• Designcombinatie van rooster 22 en 50 mm

mogelijk

Roostertegels zijn open plafonds met een

modern, individueel karakter. De tegels zijn

geschikt voor het universele T-grid-systeem 

• T-grid-ophangsysteem

• Tegels 600 x 600 mm of 600 x 1200 mm

• Vier verschillende designs voor Unigrid

Links : Globex Bank, Moskou, Rusland
Architect : AB Architects
Product : Metalen Roosterplafond Unigrid

Links : Fields shopping centre, Ørestaden, Denemarken
Architect : C.F. Møller
Product : Metalen Roosterplafond Linagrid
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Roosterplafonds
De mogelijkheden zijn eindeloos M
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Onze roosterplafonds creëeren ruimtelijkheid en

boeiende licht- en schaduweffecten. Het plenum

wordt afgeschermd waardoor het flexibele karakter

wordt benadrukt. Patronen, kleuren en

afwerkingen: de mogelijkheden zijn eindeloos.

We onderscheiden twee roostersystemen:

een volledig flexibel modulair systeem en

roostertegels, een standaardformaat product.

Boven : ExCel, Exhibition centre, Londen, Engeland
Architect : Moxley Architects
Product : Metalen Roosterplafond 50E



Strekmetaal
Opvallende visuele effecten
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Boven : Linoleum offices, Bologna, Italië
Product : Strekmetaal

Strekmetaal is een flexibel en hoogstaand

architectonisch materiaal dat opvallende visuele

effecten oproept. Het grote aantal mazen,

materialen en kleuren geeft elk project een 

unieke uitstraling.

Strekmetaal bestaat uit metaalplaat met

diamantvormige gaten. Deze gaten zijn gemaakt in

een speciaal productieproces door het metaal

tijdens het insnijden tegelijkertijd uit te rekken

zonder materiaal te verkwisten.



Onze plafonds van strekmetaal stellen u in

staat open en dynamische plafondontwerpen te

maken door te variëren met maastypes,

maasrichting, verlichting en kleuren.

Tegels en lineaire panelen van strekmetaal in

verschillende maastypes en materialen creëren

een uniek en modern plafondontwerp.

• Inlegtegels, oplegtegels en gebogen panelen

• Tegelmodules 600 x 600 en 900 x 900 mm

• Lineair paneelbreedte van 300 tot 500 mm

tot een lengte van 2800 mm

• Vervormbaar en sterk, duurzaam materiaal

• Breed scala aan maastypes, maaspatronen

en kleuren

• Uitstekende akoestische prestaties

• Ophangsysteem en hoekprofielen in identieke

of op elkaar afgestemde kleuren

Onder : Cinema, Forlimpopoli, Italië
Product : Strekmetaal

Boven : Fair, Bologna, Italië
Product : Strekmetaal
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XL panelen 
Extreem groot en vlak
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We hebben de technologie van de luchtvaart-

industrie geleend voor onze XL panelen, die

ondanks hun formaat, een absolute vlakheid

blijven behouden en maar weinig ophangpunten

vergen. De panelen hebben een strakke uitstraling

en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

XL plafonds zijn de jongste producten in een reeks

grootse ideeën.

Boven : Mode Centrum Voorwinden, ’s-Gravendeel, Nederland
Architect : Architektenburo Roos en Ros
Product : XL plafond



Het XL paneel heeft een kleine stootvoeg van 

3 mm. Deze kleine voeg in combinatie met het

vlakke uiterlijk en de grote afmetingen levert

een strak en uniform plafonddesign op. Met

name door zijn extreem grote afmetingen heeft

het plafond een homogene uitstraling.

• Verdekt montage systeem

• XL afmetingen panelen max. 1500 mm bij

6000 mm

• 3 mm stootvoeg

• Van onderaf te monteren

• Eindeloos veel kleuren en afwerkingen

• Gebogen opties mogelijk

• Akoestische versie
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Links : Dnata Airline office, Dubai, UAE     
Architect : Arc Line Decor   
Product : XL plafond 

Boven : Changi Airport, Singapore
Architect : CPG Consultants Pte Ltd     
Product : XL plafond 

Onder : Beijing Haidian hospital, Beijing, China   
Architect : Zhong Yi Decoration & Construction   
Product : XL plafond 



De cassetten zijn in vierkante of rechthoekige

panelen geschikt voor plafonddesigns in twee

richtingen.

• Inleg- of klemcassetten

• Tegelbreedte van 300 tot 600 mm bij een

lengte van 300 tot 1200 mm

• Verzonken T- of V-voeg

• Akoestische of vlakke tegels

• Verschillende perforaties met of zonder

akoestisch vlies

• Staal of aluminium

Boven : Toei Oedo Line, Tocyo-mae Station, Japan
Architect : Tokyo Metropolitan Government Bureau of transportation
Product : Metalen Tegels 

Onder : Gdanska Metrostation, Warschau, Polen
Architect : APA kurylowicz
Product : Metalen Tegels 
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Links : Bush Intercontinental Airport, Houston, USA
Architect : Gensler, Houston
Product : Metalen Tegels



Tegels
Homogene, strakke uitstraling
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Deze vierkante en rechthoekige tegels zijn een

samensmelting van stijl en functionaliteit en

hebben een heldere, homogene uitstraling en veel

verschillende opties. Onze inleg- en klemcassette-

systemen hebben verschillende perforatiepatronen

en ophangsystemen.

De vlakheid van de panelen, rechte voegen en

minimumtolerantie staan borg voor de kwaliteit van

onze tegels. De opleg- en klemtegels zijn gemaakt

van een hoogwaardige legering en resulteren in

een uitmuntend plafondsysteem.

Boven : Falagueira Metrostation, Amadora, Portugal
Architect : Leopoldo Rosa
Product : Metalen Tegels 



Gebogen plafonds
Stevig in de bocht 
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Boven : Falagueira Metrostation, Amadora, Portugal
Architect : Leopoldo Rosa
Product : Metalen gebogen paneel 300C
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Gebogen metalen plafonds zijn bij uitstek geschikt

om convexe en concave bochten te maken op

verschillende niveaus. Panelen tot zes meter lang

stellen u in staat om met deze populaire

designtrend grote en kleine ruimtes in te richten.

Met uitstekende akoestische eigenschappen en

een breed scala aan kleuren, afwerkingen 

en gebogen delen lopen deze panelen voorop.



Zonder de functionele aspecten van metalen

plafonds te negeren, is het mogelijk allerlei

soorten bogen en bochten te creëren. Concave,

convexe of golvende vormen zijn allemaal

mogelijk en zelfs een mix daarvan in één

paneel.

De gebogen vormen ontstaan door de panelen

of de dragers te buigen.

• Concaaf, convex of golvend

• Lengte tot 6 meter

• Minimumradius van 1000 mm

• Eindeloos veel kleuren en afwerkingen

• Uitstekende akoestische prestaties

• Toepassing binnen

Rechts : Dnata Airline office, Dubai, UAE     
Architect : Arc Line Decor   
Product : Metalen gebogen paneel 300C 
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Onder : Villa, Reeuwijk, Nederland     
Architect : Van Lent Architectuur en Interieur   
Product : Metalen gebogen paneel 84R



Klimaatplafonds bieden een krachtige

oplossing voor de beheersing van warmte,

akoestiek en luchtkwaliteit binnen één

systeem.

De klimaatplafondsystemen bestaan uit lineaire

metalen plafondpanelen die met hoogwaardige

aluminium profielen zijn bevestigd aan de

koelleidingen, die door water gekoeld en

verwarmd kunnen worden. De aluminium

profielen en koelleidingen kunnen met speciaal

ontworpen klemmen aan de drager worden

bevestigd.

• Breedte gesloten paneel 150 en 225 mm

• Aluminium of stalen panelen

• Speciaal geëxtrudeerde aluminium profielen

• Polybutyleen koelleidingen 

• Panelen en koelsysteem apart gemonteerd

• Eenvoudige demontage van systeem en

panelen

• Groot (koel)vermogen

Boven en rechts: InBev headquarters, Leuven, België
Architect : Poponcini & Lootens
Product : Metalen Koel en akoestisch paneel 150C
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Boven en rechts: Dodoens Hospital, Mechelen, België
Architect : Luyten & Lens
Product : Metalen koel paneel 150C + 225C



Gekoelde plafonds
Cool tot en met
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De belangrijkste eis voor elk gebouw is het

comfort voor zijn gebruikers. Talrijke studies laten

zien dat een comfortabele en prettige omgeving tot

een hogere productie leidt.

Verschillende essentiële aspecten van een gebouw

werken samen om een comfortabele, gezonde en

productieve omgeving te scheppen. Door de

verlichting en verwarming te reguleren en

geluidsproductie en luchtkwaliteit in de hand te

houden, hebben producten van Hunter Douglas

enkele van de meest aansprekende projecten

mogelijk gemaakt.



Buitenplafonds
All weather proof
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Breng stijl naar buiten met onze buitenplafonds.

Deze panelen worden bevestigd aan stevig

afgehangen dragers, zijn ontworpen om het

slechtste weer te doorstaan en bieden tal van

mogelijkheden. Van smalle luifels tot brede

overkappingen, groot of klein: buiten kan het

allemaal.

Buitenplafonds hebben dezelfde esthetische

uitstraling als binnenplafonds. Dat schept

uitstekende designmogelijkheden.
Boven : Treinstation, Coina, Portugal     
Architect : Mata Guedes   
Product : Metalen Buitenpaneel 300L



Het exterieur van een gebouw moet bestand

zijn tegen moeilijke omstandigheden als wind,

regen, sneeuw, vuil, vandalisme en UV-licht.

Onze speciale aluminiumlegering,

hoogwaardige oppervlaktebehandelingen met

Luxacote® en onze windbestendige systemen

staan borg voor duurzaam presteren in

toepassingen als overkappingen, trein- en

metrostations en winkelcentra.

• Rechte, afgeschuinde of afgeronde randen

• Paneelbreedte variërend van 75 tot 400 mm

bij een maximumlengte van 6 meter

• Open of gesloten voeg

• Corrosiebestendig aluminium, speciale

legering

• Luxacote® coatingsysteem, UV- en

krasbestendig, regen-, vuil- en

sneeuwbestendig

• Stormvast

• Golvende plafonds

Rechts : Pkol, Warschau, Polen  
Architect : Kulczynski Architekt  
Product : MPF600

Links : Gwenlane Towers, Johannesburg, Zuid-Afrika     
Architect : BK Architects   
Product : Metalen Buitenpaneel 150C
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De panelen krijgen hun unieke finishing touch

met onze eigen industriële coil coating-

processen. Onafhankelijke tests hebben de

uitstekende eigenschappen van Luxacote®

aangetoond. De toplaag bevat een degelijk

UV-filter dat perfecte kleur- en glansvastheid

waarborgt.

De toplaag biedt tevens betere weerstand

tegen krassen, en de fijne structuur verbergt

door een hoge slijtagebestendigheid kleine

beschadigingen die onverhoopt bij de montage

kunnen zijn ontstaan. De legering en de

voorbehandeling garanderen optimale

corrosiebestendigheid.
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HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL PRODUCTS
In de afgelopen 50 jaar heeft Hunter Douglas op succesvolle wijze
bijgedragen aan het omzetten van innovatieve schetsen in
innovatieve gebouwen.

Architecten, ontwerpers, investeerders en aannemers hebben
wereldwijd geprofiteerd van de ongeëvenaarde productontwikkeling,
service en ondersteuning van Hunter Douglas. Er is een reële kans
dat u meer van de producttoepassingen van Hunter Douglas heeft
gezien dan u misschien denkt.

Met vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en
Australië hebben we bijdragen geleverd aan de realisatie van vele
toonaangevende projecten waaronder winkelcentra, luchthavens,
overheidsgebouwen, ziekenhuizen, 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:
Raambekleding, Plafondsystemen, Zonweringsystemen en
Gevelbekleding.

® Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2006. Aan de tekst, tekst behoren-
de bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen,
versies, kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MX520C00



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 uitvinding 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 16.500
mensen in dienst in onze bedrijven met grote
bedrijfscentra in Europa, Noord-Amerika,
Latijns-Amerika, Azië en Australië.

Van innovatief product
Naar innovatief project

Neem contact op met ons verkoopkantoor

www.hunterdouglas.nl

Meer weten

ARCHITECTURAL SERVICE GROUP
We steunen onze relaties met een breed scala aan
technisch advies en ondersteuningsdiensten voor
architecten en installateurs. We helpen architecten
en ontwikkelaars met aanbevelingen betreffende
materialen, vormen en afmetingen 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 installatie-
tekeningen en instructies tot het opleiden van
installateurs en advies tijdens installatie.



HUNTER DOUGLAS 
PLAFONDSYSTEMEN NEDERLAND 
Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam

Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam

Tel. (010) 4962222 - Fax (010) 4237890

info.luxalonplafonds@hde.nl

www.hunterdouglas.nl
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