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Creëer sfeer
Introductie van een uniek Baffle plafondsysteem van 
Hunter Douglas Architectural. Deze spannende open 
plafondconstructie bestaat uit verticale lineaire 
profielen die zijn ontworpen om een elegante en 
zelfverzekerde uitstraling toe te voegen aan het 
interieur van een gebouw. 

Er zijn talloze opties beschikbaar waarmee ontwerpers 
inspirerende plafonds met uitstekende akoestische 
prestaties kunnen creëren. Door de vrije ruimte tussen de 
baffles is het plenum boven het plafond goed toegankelijk 
en kunnen geïntegreerde verlichtingssystemen, 
sprinklerinstallaties en klimaatbeheersystemen 
eenvoudig worden onderhouden.

Project :  Advocatenkantoor Wragge Lawrence Graham & Co., Birmingham, Verenigd Koninkrijk
Product : Baffles Tavola™ Straight
Architect : Project Architects Weedon

Tavola™ 
Baffle plafondsystemen
  Ontdek het rustgevende effect van elegante kracht
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Een groot aantal 
designopties
Onze Baffle plafondsystemen zijn verkrijgbaar in 
een groot aantal materialen, kleuren en designs, 
waaronder houttinten en rvs-kleur. Er kunnen 
rechte, meanderende of golvende vormen worden 
geproduceerd om karakter en sfeer te creëren in een 
groot aantal verschillende binnenruimtes. 

Het Baffle plafondsysteem van Hunter Douglas garandeert 
een perfecte lineaire aanblik met uitstekende akoestische 
prestaties. Onze plafonds met baffles zijn met name 
geschikt voor gebruik in ruimtes waar de akoestische 
prestaties van doorslaggevend belang zijn, zoals scholen, 
bibliotheken, sporthallen en -arena’s, openbare zitruimtes 
en vervoersruimtes.

Omslag :  Luchthaven Roma Fiumicino – Pier E, Rome, Italië
Product : Baffle plafonds
Architect : The Design Solution, AdR, SPEA Engineering en Studio Muzzi

 

De voordelen 
van een Baffle 
plafondsysteem
Visueel en akoestisch comfort in
één robuust plafondsysteem.

• Eindeloze designmogelijkheden

• Kan aan uw wensen worden aangepast

•  Open ruimte voor geïntegreerde 
technologie

•  Eenvoudig te installeren met 
standaarddragers

•  Voldoet aan de Europese productnorm  
EN 13964
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Een karaktervolle aanblik en verbeterde akoestiek
De Tavola™ Straight Baffles van Hunter Douglas creëren een open plafondconstructie met toegang tot het 
plenum. Het systeem is met name geschikt voor ruimtes waar een karakteristiek ontwerp of een verbetering 
van de akoestiek vereist is. Een baffle is een paneel die de sterkte van geluid vermindert. Als plafondsysteem 
zijn baffles ideaal voor het wegnemen van geluidsoverlast en weerkaatsend geluid.

Project : Darwin Centre, Shrewsbury, Verenigd Koninkrijk
Product : Baffles Tavola™ (Straight)
Architect : Chapman Taylor

Tavola™ Straight

Systeemcompositie

Tavola™ Straight
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Tavola™ Levels

Creëer ritme met hoogte
Tavola™ Levels van Hunter Douglas bestaat uit baffles met verschillende hoogtes in één systeem, waarmee 
de ontwerper een uniek ritme of speels landschap voor het plafondoppervlak kan creëren.
Het Tavola™ Levels Baffle plafondsysteem kan eenvoudig worden geïnstalleerd omdat de baffles op een 
vooraf gestanste standaarddrager worden gemonteerd.

Tavola™ Levels Concept

Systeemcompositie

Tavola™ Levels Tavola™ Levels Concept
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Vindt symmetrie in het onregelmatige 
Niet-parallel lopende en afwisselende baffles creëren organische texturen in een onbeperkt aantal 
verschillende configuraties voor binnentoepassingen. De Tavola™ Divergent Baffles creëren een modern 
bewegingspatroon zonder de traditionele lijnen.

Tavola™ Divergent

Systeemcompositie

Tavola™ Divergent

Onder: Het Divergent concept van Tavola™
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Links :  Booking.com, Orlando, Florida, VS
Product : Baffles Tavola™ (Divergent)
Foto : MACBETH PHOTO

Belangrijkste 
kenmerken
TAVOLA™ STRAIGHT, LEVELS EN DIVERGENT

• Profiellengtes tot 5000 mm
• Profielhoogtes van 50 tot 500 mm
• Profielbreedtes van 20, 30, 40 en 50 mm
• Standaard FE drager 60 x 3000 mm, zwart
•  Afvalvermindering op locatie met in de  

fabriek samengesteld dimensionaal materiaal
•  Hangend gewicht: verminder de statische  

last met lichtgewicht staal of aluminium
• Standaard voorgelakte staalstrip
• Eenvoudige toegang tot het plenum

Afmetingen en kleuren
Tavola™ Baffles zijn eenvoudig te installeren en zijn 
verkrijgbaar in breedtes van 20, 30, 40 en 50 mm, hoogtes 
van 50 tot 500 mm en lengtes tot 5000 mm.
Baffles worden normaal gepoedercoat in een standaardkleur 
of op aanvraag in elke gewenste RAL kleur. Daarnaast is een 
groot aantal verschillende afwerkingen mogelijk waaronder 
houttinten en metaalafwerkingen.

Designelementen
Tavola™ Baffles bieden de best beschikbare mogelijkheid 
voor bevestiging aan de drager, waardoor ze ideaal zijn voor 
grote ruimtes waarin de vrije ruimte eenzijdig moet worden 
verhuld of om speciale verlichtingseffecten te creëren.

Tavola™ Baffle systemen van Hunter Douglas geven 
architecten en ontwerpers de mogelijkheid een plafond 
te creëren waarin creativiteit, schoonheid, verrassing en 
functionaliteit zijn gebundeld.

Boven : C&A Europa, Wijnegem, België
Product : Baffle plafondsysteem
Architect : Gensler Londom

Onder : Ecocolor, Jucu, Roemenië
Product : Baffle plafondsysteem
Architect : Cosmin Todor
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Breng uw ideeën  
tot leven
Heeft u speciale wensen of ideeën voor uw volgende
plafondproject? Bij Hunter Douglas Architectural zijn we 
maar wat graag bereid om samen met u een baffle plafond 
volgens uw specificatie te creëren. Wij kunnen aangepaste 
baffles maken met alle soorten afwerkingen, afmetingen, 
vormen, kleuren en patronen.

Neem contact op met uw lokale technische 
verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Left : Integrated light- and air modules

Boven : Spoorzone Delft, Nederland
Product : Aangepast Baffle plafond
Architect : Benthem Crouwel Architects

Baffles
op maat

Fysieke gegevens
• Substraat: Staal of aluminium
• Gewicht: Varieert van 4,7 tot 10,3 kg/m2

•  Lichtreflectiecoëfficiënt (LR): 
- Afhankelijk van de afwerking 
- RAL9010: LR = 0,81

• Akoestische waarde: aw 0,4 - 0,5 (H)

BIM
•  REVIT bestanden beschikbaar, zie website 

voor details..

Brandveiligheids- 
classificatie
•  Getest op Tavola™ en Sedes™ baffle plafonds
•  Materiaalgedrag bij brand is A2,s1,d0 volgens 

EN 13501-1.

Leed v4 
goedkeuringen
• MR : Mededeling bouwproduct
• EQ : Materialen met lage emissie
• EQ : Beoordeling luchtkwaliteit binnen
• EQ : Akoestische prestaties

Certificeringen
• Frans VOC voorschrift: Klasse A

Ga naar onze website voor meer informatie:
www.hunterdouglasarchitectural.eu

Links : Avery Dennison, Glendale, Californië, VS
Product : Aangepast Baffle plafond
Architect : HOK, Culver City, Californië
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Project : Darwin Centre 24, Shrewsbury, Verenigd Koninkrijk
Product : Baffle plafond
Architect : Chapman Taylor
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Hunter Douglas is wereldwijd actief op  
het gebied van moderne architectuur.  
We begrijpen het conflict tussen vorm  
en functie als geen ander. Wij verrijken  
de markt met inspirerende oplossingen 
die de esthetische aantrekkingskracht van 
gebouwen en hun functionaliteit versterkt 
met betrekking tot het binnenklimaat, het 
gebruik van energie en akoestiek.

In samenwerking met architecten en 
ontwerpers ontwikkelen we slimme en 
esthetisch aantrekkelijke oplossingen voor het 
beheersen van warmte, licht, geluid en energie. 
We laten ons ook inspireren door realistische 
uitdagingen en ideeën, evenals ontwikkelingen 
op het gebied van technologie en materialen. 
Al onze producten worden tot in het kleinste 
detail uitgewerkt om een verschil te maken 
voor zowel architecten als eindgebruikers.

Designed to work for you

FI/11/001

Gedrukt op EU Ecolabel
gecertificeerd papier

® Geregistreerd handelsmerk van Hunter Douglas - een 
HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2019. 
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.
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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 stelt zich tot doel duurzame producten 
te produceren. Onze lak- en aluminiumsmelt-processen 
worden gezien als één van de belangrijkste standaarden 
op het gebied van schone productie-methodes. Alle 
aluminium producten zijn 100% herbruikbaar aan het 
einde van hun levenscyclus.

Architectural services
Wij ondersteunen onze zakelijke partners met 
een uitgebreide reeks van technische advies- 
en ondersteunende diensten voor architecten 
en installateurs. Wij helpen architecten en 
ontwikkelaars door aanbevelingen te doen 
voor materialen, vormen, afmetingen, kleuren 
en afwerkingen. Wij helpen ook met het 
uitwerken van ontwerpvoorstellen, visualisaties 
en technische tekeningen. Onze diensten voor 
installateurs bestaan onder meer uit gedetailleerde 
installatietekeningen en instructies.

Meer informatie
Neem contact op met ons team voor 
projectondersteuning voor verdere hulp en 
advies over de ontwerpmogelijkheden 
die onze toepassingen kunnen creëren.

+31 (0)10 - 496 22 22 (Nederland)
+32 (0)9  - 340 44 66 (België)

Stuur ons een mail:
info@hunterdouglas.nl
info@hunterdouglas.be

Bezoek onze website:
www.hunterdouglas.nl
www.hunterdouglas.be

p  SUN LOUVRES p  PLAFONDS FAÇADES  qPLAFONDS  q



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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