
Metalen Houtprint
Een natuurlijke uitstraling

De metalen houtprints
combineren de voordelen van
Luxalon® metalen plafonds met
de uitstraling van natuurlijk hout.
Onze lineaire plafondsystemen
zijn nu verkrijgbaar in diverse
houtprintafwerkingen.
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Metalen Houtprint
 De voordelen van metaal,
  met de uitstraling van hout

Combineer de voordelen van Luxalon® 
metalen plafonds met de natuurlijke 
uitstraling van hout. U kunt uit verschillende 
houtprints kiezen om in elke ruimte een 
warme sfeer te creëren.

De afwerking metalen houtprint kan op vele 
Luxalon® metalen plafonds worden aangebracht.  
U kunt kiezen uit boxvormige multipaneelplafonds 
met verschillende breedte- en hoogtematen of een 
open plafond creëren met de V100 of V200 open 
plafonds. Ga voor wat anders dan de gewone 
unikleuren en breng de natuur naar binnen.

Voorkant : EKZ Mall, Leipziger Platz, Berlijn, Duitsland
Product : Multipaneel 30BD en 80B, metalen houtprint
Architect : ARGE LP12



3

Duurzame oplossing
De focus op duurzame ontwikkeling heeft de 
prioriteiten over de hele wereld veranderd. De 
plafonds in metalen houtprint zijn milieuvriendelijk; 
het aluminium in het plafond bestaat voor 92% uit 
gerecycled materiaal en is 100% recyclebaar.

Boven : International Poznan Fairs, Poznan, Polen
Product : Multipaneel 80BD voor binnen en buiten, metalen houtprint
Architect : ADS Studio.

Ook voor buiten
Onze metalen houtprints kunnen voor binnen-
toepassingen en op aanvraag ook voor 
buitentoepassingen worden gebruikt.
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Metalen Houtprints 
in verschillende type 
plafonds
Creëer een natuurlijke en warme omgeving met 
één van onze afwerkingen in metalen houtprint. 
De lak is speciaal ontwikkeld voor onze metalen 
lineaire plafonds. Kies uit diverse houtprints, zoals; 
palissander, pijnboom, ceder, berken, eiken of 
ontwikkel uw eigen houtkleur (op aanvraag).

*Andere soorten panelen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Onze houtafwerkingen zijn standaard verkrijgbaar voor de volgende Luxalon® 
metalen plafonds*;



8472 PALISANDER

8474 PINE

8492 BIRCH

8494 OAK

8476 CEDAR
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Houtsoorten
Wij hebben een standaardselectie van 
houtprints, echter kunnen wij indien gewenst 
ook houtprints op aanvraag ontwikkelen, om 
direct op uw designconcept aan te laten sluiten.

Neem contact op met ons verkoopkantoor  
voor meer informatie over onze nieuwste 
collectie metalen houtprints.

Boven : Chanhassen High School, MN, VS
Product : Multipaneel 80B, metalen houtprint
Architect : Perkins + Will Architects

Links : Pudong, Shanghai, China
Product : Multipaneel 180B, metalen houtprint
Architect : East China Architectural Design & Research Institute

Akoestiek
De akoestiek in een kantoor, school of openbaar 
gebouw is belangrijk voor ons welzijn, omdat 
een prettige akoestiek een gunstig effect op de 
gezondheid, communicatie, veiligheid, productiviteit 
en leervermogen kan hebben.  

De speciaal ontwikkelde perforaties in de 
opstaande zijdes van het paneel zorgen, in 
combinatie met een akoestisch vlies, voor zeer 
goede akoestische prestaties. Deze speciale 
perforatie voor het 30BD paneel zorgt ervoor dat 
de houtprint zijn zichtbaarheid behoudt. Op onze 
website vindt u rapporten over akoestische testen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Coil coating
De Luxalon® metalen verlaagde plafonds worden 
beschouwd als onbrandbaar en dragen dus niet bij tot 
een eventuele brand. Maar als plafonds de structurele 
integriteit van een gebouw moeten beschermen, 
bieden de Luxalon® plafonds een aantal praktische en 
geteste oplossingen met betrekking tot brandvertraging 
en brandstabiliteit. Meer informatie is op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Kleurengamma
Het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor 
binnen- en buitengebruik voor Luxalon® lineaire 
plafondsystemen bestaat uit verschillende andere 
standaardkleuren en -afwerkingen. Andere kleuren  
(RAL of NCS) zijn op aanvraag beschikbaar.

Mogelijkheden van 
gebogen plafonds
Er kunnen flexibele dragers worden gebruikt voor  
onze multipaneel-, 84B-, 84R- en 70U-profielen.  
Het 84R-paneel kan zelf ook worden gebogen om  
een gebogen plafond te creëren. 

Plafonds van sporthallen
Het 70U-systeem met stalen of aluminium panelen 
en dragers is perfect voor toepassing in sporthallen. 
Op aanvraag kunnen wij deze panelen ook in houtprint 
uitvoeren. 

Toepassing buiten
Dankzij ons Luxacote® coatingproces krijgen de 
plafondpanelen een prachtige afwerking. De legering 
en voorbehandeling zorgen voor een optimale 
corrosiebestendigheid.

Links :  Zayed Sports City, Abu Dhabi, 
Verenigde Arabische Emiraten

Product : Multipaneel 80B, metalen houtprint
Architect : Sparch



Designed to work for you

ARCHITECTURAL SERVICES 
We steunen onze relaties met een breed 
scala aan technisch advies en ondersteunings-
diensten voor architecten en installateurs. 
We helpen architecten en ontwikkelaars met 
aanbeve lingen betreffende materialen, vormen, 
afmetin gen, kleuren en afwerkingen. 

We helpen ook bij het maken van ontwerp-
voorstellen, 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.

Alle aluminium producten 
zijn 100% recyclebaar 
aan het einde van hun 
levenscyclus.

® Geregistreerd handelsmerk van Hunter Douglas - een HunterDouglas® product.  
© Copyright Hunter Douglas 2018. 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.  Codenummer

De oplossingen en producten 
van Hunter Douglas zijn 
er speciaal op gericht het 
binnenklimaat te verbeteren 
en energie te besparen. 
Daarmee scheppen ze een 
omgeving die aangenaam, 
gezond, productief en 
duurzaam is.

HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL
In de afgelopen 60 jaar heeft Hunter Douglas op succesvolle wijze bijgedragen aan het 
omzetten van innovatieve schetsen in innovatieve gebouwen. 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.

▲ SUN LOUVRES ▲ PLAFONDS

▲ FAÇADES

Hunter Douglas neemt de Cradle to Cradle 
(C2C) productfilosofie over in het ontwerpen 
van producten die passen in het circulaire 
paradigma. Onze producten zijn ontworpen 
voor een lang leven, met behulp van 
materieel gezonde technische bouwstoffen 
die kunnen worden hergebruikt aan het einde 
van hun levensduur als een bron van hoge 
kwaliteit voor iets nieuws.

Cradle to Cradle Certified™ is een 
certificatiemerk met een licentie van  
het Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute. Meer informatie 

  Neem contact op met ons verkoopkantoor

 www.hunterdouglas.nl

 www.hunterdouglas.be



Hunter Douglas Architectural Nederland
Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam 
Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam 
Tel. +31 (0)10 - 496 22 22
Fax +31 (0)10 - 423 78 90 
info@hunterdouglas.nl 
www.hunterdouglas.nl

Hunter Douglas Architectural Belgium NV
Industriezone E17/1080
Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren 
Tel. +32 (0)9 - 340 44 66
Fax +32 (0)9 - 340 44 86 
info@hunterdouglas.be 
www.hunterdouglas.be
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