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SpecificatiesMultipaneel BXD-plafondsysteem
 Designed to work for you

ONTWERPVRIJHEID
Met de komst van de BXD-
plafondpanelen biedt het Luxalon® 
Multipaneel BXD-plafond een nieuwe 
kijk op architectuur van plafonds.  
Ze lenen zich tot diverse visuele 
effecten, zoals radiale en diagnonale 
patronen, afwerkingen en curves. 
Bovendien kunnen ze richting 
geven aan een ruimte. Met een 
ruime kleurenkeuze* geeft dit 
een ongekende ontwerpvrijheid. 
Combineer plafondpanelen met 
variërende lengtes, breedtes en 
hoogtes om de perfecte look en 
beleving te creëren voor uw ruimte. 
Wat de behoeften van uw project ook 
zijn, met het Luxalon® Multipaneel 
BXD-plafond kunt u uw creatieve 
ontwerpen echt realiseren.

HET PRINCIPE
•  Acht paneeltypes in verschillende 

breedtes en hoogtes
•  Ongeperforeerde of  

geperforeerde panelen
•  Alle panelen op een  

universele paneeldrager
•   De voeg van 20 mm kan 

worden opengelaten,  
afgedicht of zelfs opgevuld  
met de Luxalon® Lightlines.

AFMETINGEN

Nieuwe extra diepe, akoestische plafondpanelen die een optimale geluidsabsorptie en inspirerende 
ontwerpmogelijkheden bieden. 

De robuuste uitstraling van het BXD-plafondsysteem past perfect in grote open ruimtes met een hoog geluidsniveau 
zoals luchthavens, winkelcentra en congresgebouwen. Dankzij de uitstekende geluidsabsorberende prestaties van de 
BXD-panelen toveren deze lawaaiige omgevingen om tot ruimtes met een aangename akoestiek.
 
Daarnaast biedt het nieuwe Luxalon® BXD-plafondsysteem de architect de mogelijkheid om - geheel naar eigen creatie - 
unieke en zelfs driedimensionale plafonds te ontwerpen voor hun gebouwen.
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*  Afhankelijk van de paneelbreedte en -hoogte

PERFORATIEPATRONEN
Om de geluidskwaliteit te verbeteren, 
kunnen de Luxalon® panelen geperforeerd 
worden geleverd. Standaard kunnen 
geperforeerde panelen geleverd worden 
met een geluidsabsorberend nonwoven 
vlies dat in het paneel gelijmd wordt om de 
akoestische prestaties te verbeteren.
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30BXD, 30BD and 130B Plafond paneel
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