
Balvast
Strekmetaal
Luxalon® Strekmetaal biedt architecten
eigentijdse ontwerpvrijheid. Met deze
veelzijdige materialen is het makkelijk om
een optisch contrast met de omringende
materialen te bewerkstelligen.
Met het strekmetalen plafond is het
eenvoudig om unieke plafondontwerpen
te creëren door variatie in maastype,
maasrichting, verlichting en kleuren.
De brede keuze aan patronen, materialen
en kleuren garandeert voor elk project een
uniek beeld.



STREKMETAAL BALVAST

Het Luxalon® Strekmetaal plafond voor
sporthallen combineert kwaliteit met een
specifieke uitstraling. Het plafond is
bestand tegen treffers van alle bij
zaalsporten gebruikte ballen. Het heeft de
specifieke uitstraling van strekmetaal en
door de open structuur, indien gewenst,
uitstekende akoestische eigenschappen.

De kwaliteit van het materiaal en de
kleurechte coating garanderen een lange
levensduur en een minimum aan
onderhoud.

Strekmetaal
Fantastische visuele effecten

Het Luxalon® strekmetalen plafond voor sporthallen is op uitgebreide
schaal getest. Daarmee is het Luxalon® Strekmetalen plafond het enige
balvaste strekmetalen plafond dat voldoet aan de strenge Duitse
voorschriften volgens DIN 18032.

KLEUREN EN AFWERKINGEN

Er is een groot aantal RAL kleuren
standaard verkrijgbaar. Afgezien
van deze kleuren omvat het
programma diverse metallic
kleuren en chroom en is er een
grote keuze in maastypen en
maasrichting.
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Akoestische eigenschappen - Plenum 300 mm

Balvast Strekmetaal met gelast support profiel

Maximum afmeting: breedte 300, 400 of 500 mm, lengte 2400 mm

AKOESTIEK

Het gebruik van akoestische
matten op de bovenzijde van de
panelen zorgt voor uitzonderlijk
goede akoestische eigenschappen.
De keuze voor de dikte van de
matten is afhankelijk van de
gestelde akoestische eisen.

MATERIAALSPECIFICATIES

Basismateriaal
Luxalon® Strekmetaal panelen zijn
leverbaar in staal. Het Strekmetalen
paneel is verstevigd met een gelast
profiel aan de binnenzijde.

Coating
Strekmetalen panelen zijn allemaal
voorzien van een poedercoating.
Panelen met duurzame poeder-
coatings.

Kleuren
De standaard kleuren zijn 225 RAL
en NCS kleuren, waaronder chroom.
Andere kleuren zijn op aanvraag
leverbaar.

Kwaliteit
De aandacht die wij besteden aan
de kwaliteitsbeheersing zorgt ervoor
dat het productieproces, de
materialen, de machines en het
eindproduct aan de hoogste normen
voldoen. De duurzaamheid van de
Hunter Douglas producten vertaalt
zich in lagere levenscycluskosten
door de langere levensduur en de
lagere onderhoudskosten. Ons
productieproces is gecertificeerd
volgens ISO 9001.

1 = Strekmetaal paneel
2 = Omega profiel
3 = Draadstang
4 = Fixeerclip
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® 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.

MAATWERK

Op verzoek kunnen speciale maten of vormen worden gerealiseerd voor
projectoplossingen.

• Panelen met speciale afmetingen - Op maat gemaakte versterkte profielen
maken het mogelijk om bredere en langere panelen te realiseren

• Gebogen panelen - Op maat gemaakte gebogen profielen zorgen voor een
unieke convexe of concave vorm

Maastype LD6, 600x600, akoestische mat 25 mm

Maastype LS10, 600x600, akoestische mat 85 mm

Maastype LS8, 600x600, akoestische mat 25 mm
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