


Innovatieve producten
maken innovatieve projecten

Cover : Ravago Plastics nv, Arendonk, België
Architect : Lou Jansen
Paneel : 1200 x 1200 mm Swing-down



Al 50 jaar werkt Hunter Douglas samen met
architecten en designers om nieuwe normen
te stellen voor het design en de performance
van producten. Voortbordurend op deze
succesvolle traditie bieden de akoestische
Techstyle® plafonds de branche een nooit
eerder vertoonde akoestische performance,
goede toegankelijkheid van het plenum en
een esthetisch fraai plafond.

Links : Atlas Arena Sport & Entertainment hall, Lodz, Polen
Architect : ATJ
Paneel : 1200 x 1200 mm Swing-down

1

AKOESTIEK 4

SWING-DOWN SYSTEEM 6

• Randdetails 8

• Ontwerp vrijheid 10

• Lucht 12

• Verlichting 13

OPLEGSYSTEEM 14

COMFORT 18

PRODUCT SPECS 19



2

Maakt gebruik van standaard T-grid profiel (24)
voor voordelige installatie.

Gemakkelijk te installeren met
vooraf bevestigd clipsysteem

Paneelmaten: 600 x 600 mm
600 x 1200 mm

1200 x 1200 mm

Andere formaten op aanvraag

Innovatieve constructie, volledig vlak, dus
zonder doorbuigen. Volledige toegankelijkheid
door neerklapmogelijkheid.

Zelf uitlijnende panelen verbergen de
gridconstructie waarbij nominaal 6 mm
zichtbaar is.

Gemakkelijk te reinigen oppervlak.

Maakt gebruik van standaard T-grid profiel (24)
voor efficiënte installatie.Gemakkelijk te installeren door het flexibele en

veerkrachtige paneel.

De innovatieve paneelconstructie maakt grote overspanningen mogelijk. Gemakkelijk te reinigen oppervlak.

Innovatie tot nieuwe hoogten brengen

SWING-DOWN SYSTEEM

OPLEGSYSTEEM

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®
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Techstyle® panelen overbruggen het gat tussen vorm en functie en

vertegenwoordigen een nieuwe zienswijze van plafonds. De cellulaire

constructie zorgt voor een exceptionele akoestische performance in een

brede verscheidenheid aan maten. De panelen in gebroken wit bieden tal

van designmogelijkheden.

WARME UITSTRALING DOOR ZACHT TEXTIEL OPPERVLAK

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®



HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®
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De meeste akoestische producten presteren
het best bij hogere frequenties. Wij geloven
dat het belangrijk is om uit te blinken in het
hele frequentiespectrum. Dat is de reden
waarom wij ons naast de �w en de NRC
eveneens richten op de SAA.
Het honingraatdesign van de Techstyle®

panelen absorbeert de hoge én lage
frequenties tot op een indrukwekkend niveau
en biedt daarom een superieure akoestische
performance, ongeacht de frequentie.
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Het sterke, stille type



Rechts : Noorderdok, Almere, Nederland
Architect : DP6 Architectuur Studio BV
Paneel : 1200 x 1200 mm Swing-down

Links en onder : Ravago Plastics nv, Arendonk, België
Architect : Lou Jansen
Paneel : 1200 x 1200 mm Swing-down

SOUND ABSORPTION (�W AND NRC)
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TOEGANKELIJKHEID

Om u toegang te verschaffen tot het
plenum, drukt u gewoon op één van de
scharnierzijden, waarna het paneel
omlaag zwenkt en direct volledige
toegang tot het plenum geeft.

RANDOPTIE 1

Met de U-kantlijst wordt een zichtbare
rand van 3 mm dikte tussen de wand
en het paneel aangebracht. Deze
kantlijst kan gebogen worden tot een
radius van 1200 mm (concaaf of
convex).

RANDOPTIE 2

Er kunnen eveneens twee kantlijsten
worden gebruikt om een traditioneler
verschijningsbeeld te creëren.

24 mm

3 mm

13 mm

30 mm

6 mm

30 mm

24 mm

15 mm

30 mm

6 mm

30 mm

6 HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®
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HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

Nooit meer ‘tillen en schuiven’

Techstyle® plafonds bieden de
comfortabelste toegankelijkheid in de
plafondbranche. Het geïntegreerde clip-/
scharniersysteem laat de panelen schoon
en onaangeraakt, waardoor zij veilig weg
kunnen zwenken, wanneer toegang tot het
plenum noodzakelijk is. Druk zachtjes net
binnen de zichtbare tussenstrook om het
paneel los te maken en naar beneden te
zwenken. Daardoor krijgt u volledige toegang
tot het plenum en de panelen blijven veilig
op hun plek.
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HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

The perfect fit!
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De zelfuitlijnende panelen van de
akoestische Techstyle® plafonds bieden een
consistent smalle zichtbare voeg van 6 mm
en garanderen daarmee de uniformiteit in
de gehele ruimte. De panelen lijnen zichzelf
precies uit zoals het hoort en creëren op die
manier een homogeen totaalbeeld.

Boven : John and Mary Pappajohn, Hoger Educatiecentrum
Des Moines, USA

Architect : Herbert Lewis, Kruse Blunck Architecture
Paneel : 1200 x 1200 mm Swing-down
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RANDAFWERKING
ZWEVEND PLAFOND 2

Randafwerking om een ‘zwevend’
plafond te creëren met behulp van de
vrijhangende kantlijst. Deze rand kan
worden gebogen tot een radius van
1200 mm (concaaf of convex).

RANDAFWERKING
ZWEVEND PLAFOND 1

Randafwerking om een ‘zwevend’
plafond te creëren met behulp van de
vrijhangende kantlijst (te zien op de
foto op pag. 8). Deze rand kan worden
gebogen tot een radius van 1200 mm
(concaaf of convex).

GEBOGEN WAND

Afwerking voor de overgang van een
gebogen wand naar een verlaagd
plafond.

19 mm

6 mm

30 mm

19 mm

75 mm

6 mm

30 mm

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

19 mm

146 mm

6 mm

30 mm
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1200 x 1200

600 x 1200600 x 600

1200 x 1200

600 x 1200

1200 x 1200
1200 x 1200

RECHTSTREEKSE MONTAGE

Akoestische Techstyle® plafonds kunnen
rechtstreeks op een harde ondergrond
(plafond of muur) worden gemonteerd om
de akoestiek van een ruimte te verbeteren.
De nauwe tussenruimte wordt in één of
beide richtingen gehandhaafd door de
panelen in de rail voor directe montage te
klikken. De totale diepte van het systeem
bedraagt 78,5 mm.

PANEELMATEN

Panelen zijn leverbaar in standaardmaten
van 600 x 600 mm tot 1200 x 1200 mm
en kunnen worden gecombineerd ter
aanpassing aan een concrete ruimte.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

50 mm

30 mm
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Ga uw gang, wees creatief

Techstyle® plafonds brengen ontwerpvrijheid
onder handbereik met panelen die leverbaar
zijn in standaard maten van 600 x 600 mm
tot 1200 x 1200 mm. Ons modulaire sys-
teem maakt het mogelijk om verschillende
maten tegelijk te gebruiken en op elkaar af
te stemmen om voor de ruimte in kwestie
een specifieke look te creëren.

Het gebruik van T-profielen of directe
montage is beide mogelijk, de platen zijn
gemakkelijk in het veld aan te passen aan
vrijwel alle mogelijke toepassingen.
Van eilanden tot bogen langs een wand,
Techstyle® akoestische plafonds maken
het mogelijk.

11
Boven : Noorderdok, Almere, Nederland
Architect : DP6 Architectuur Studio BV
Paneel : 1200 x 1200 mm Swing-down
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Een rond luchtrooster in het midden
van een 1200 x 1200 mm paneel.

LUCHTVERDEELARMATUUR

Zoals hier rechts te zien, kunnen in
Techstyle® plafonds gemakkelijk
lineaire ventilatiesystemen worden
aangebracht.

Een verfijnd luchtje

6 mm

30 mm

30 mm

6 mm

Rechts : Ferrari Restaurant, Maranello, Italië
Architect : M. Visconti
Paneel : 1200 x 2400 mm
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RONDE LICHTARMATUREN

Gangbare ingebouwde armaturen laten
zich gemakkelijk integreren in de
akoestische Techstyle® plafonds.

VERZONKEN INGEBOUWDE TL

De Reveal Light Trim creëert een
subtiele zichtbare rand tussen de
verzonken ingebouwde armatuur en
het Techstyle® paneel. Deze
afwerkingsrand is leverbaar in
modulaire sets en past bij vrijwel alle
gangbare armaturenafmetingen.

VLAK INGEBOUWDE
TL-VERLICHTING

Vlak in te bouwen TL-armaturen
kunnen zodanig worden opgehangen
dat zij gelijkliggen met het oppervlak
van de panelen.

6 mm

6 mm

30 mm

30 mm

Een helder idee

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®



HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

Grote panelen
Ongekende ontwerp mogelijkheden
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Het honingraatdesign van de Techstyle®

panelen absorbeert de hoge én lage
frequenties tot op een indrukwekkend niveau
en biedt daarom een superieure akoestische
performance, ongeacht de frequentie.

Techstyle® akoestische plafond panelen
komen het best tot hun recht in de grotere
afmetingen. Het gebruik van het grid wordt
dan tot een minimum beperkt, waardoor een
visueel rustig en comfortabel beeld ontstaat.
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Rechts : Office, Nederland
Architect : S. Letterini
Paneel : 1200 x 2400 mm Oplegsysteem

Links en onder : 3D presentatie, Nederland
Architect : Make-it 3D
Paneel : 1200 x 2400 mm Oplegsysteem

15
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Oud opleggrid. Nieuw plafond.

Techstyle® Oplegpanelen gebruiken
hetzelfde innovatieve paneel in de
vorm van een Swing-Down voor een
traditioneler verschijningsbeeld.

Oplegpanelen maken gebruik van uw
bestaande oplegraster en voldoen aan
alle standaard eigenschappen zonder
concessies te doen aan de opties,
de akoestische prestaties of de
flexibiliteit. Beschikbare afmetingen
op aanvraag.

28 mm

Techstyle® Oplegpanelen maken gebruik van bestaande oplegraster-systemen en voldoen aan alle
standaard eigenschappen zonder concessies te doen aan de opties, de akoestische prestaties of
de flexibiliteit.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®
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In de optimale situatie worden de lichtarmaturen, luchtroosters en andere technische voorzieningen in aparte stroken
opgenomen, waardoor de lay-out van het plafond aan rust wint en de grote Techstyle® panelen nog beter tot expressie
komen.

Hieronder treft u twee voorbeelden aan van een optimale lay-out van het plafond. Wij helpen u graag met uw ontwerp.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®
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De verstaanbaarheid van spraak hangt
rechtstreeks af van de omgeving. Factoren
die van invloed zijn op de verstaanbaarheid
van spraak zijn bijvoorbeeld het geluids-
niveau op de achtergrond, de nagalmtijd en
de grootte van de ruimte.

Techstyle® akoestische plafonds kunnen door
hun hoge absorptieniveau een grote bijdrage
leveren aan een comfortabele akoestische
ruimte.

Boven : Ferrari Restaurant, Maranello, Italië
Architect : M. Visconti
Paneel : 1200 x 2400 mm Swing-down

Akoestisch Comfort
‘PROBEREN TE LUISTEREN IN EEN RUIMTE MET SLECHTE AKOESTIEK
IS VERGELIJKBAAR MET PROBEREN TE LEZEN MET HET LICHT UIT’
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PRODUCTSPECIFICATIES

Substraat Akoestische mat

Kleur Gebroken wit

Afwerking oppervlakte Minerale coating

Paneelmaten* Dikte 28 mm

Maten Swing-Down systeem Oplegsysteem

600 x 600 mm 1200 x 1200 mm

600 x 1200 mm 1200 x 2400 mm

1200 x 1200 mm Op aanvraag

600 x 2400 mm

600 x 3600 mm

1200 x 1800 mm

Akoestische waarden �w 0,80 (ISO 11654, plenum hoogte 200 mm)

NRC 0,85 (ASTM C 423, plenum hoogte 400 mm)

Lichtreflectie 81% (EN 410)

Brandwerendheid oppervlak B, s2, d0 (EN 13501-1)

Vochtbestendigheid Bestand tot 99% rel. luchtvochtigheid

Schimmelbestendigheid Bestand (ASTM C 1338)

Gewicht paneel 1,3 kg/m2

Formaldehyde gehalte Coatings, bindmiddelen en vezels vrij van formaldehyde

*Andere formaten en testresultaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

MILIEUVOORDELEN VAN TECHSTYLE® AKOESTISCHE PLAFONDS

Geen vluchtige oplosmiddelen, dus geen invloed op de luchtkwaliteit in binnenruimtes

10% gerecyclede inhoud

Duurzame panelen zorgen voor een lange levensduur en dragen optimaal bij
aan Duurzame Ontwikkeling

Lichtgewicht product (1,3 kg/m2) betekent minder afval aan het eind van de levensduur

100% recyclebaar
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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.

20 HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

De oplossingen en producten

van Hunter Douglas zijn er

speciaal op gericht het binnen-

klimaat te verbeteren en energie

te besparen. Daarmee scheppen

ze een omgeving die aan-

genaam, gezond, productief

en duurzaam is.

Bevorderen
van duurzaam
bosbeheer
www.pefc.org

S p o n s o re d by



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.

Neem contact op met ons verkoopkantoor

www.hunterdouglas.nl

Meer informatie

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.

® Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2011.
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. MX612T00

Innovatieve Producten
maken Innovatieve Projecten



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
ARCHITECTURAL PROJECTS NEDERLAND
Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam

Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam

Tel. (010) 496 22 22

Fax (010) 423 78 90

info@hunterdouglas.nl

www.hunterdouglas.nl


