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Saint-Gobain API ontwikkelt en
produceert plafondophangsystemen
voor de interieurbouw. Kwaliteitssystemen die functioneel, maatvast,
rigide en eenvoudig te monteren zijn.
Het Quick-Lock programma omvat
4 product families van gestandaardiseerde systemen voor de meest
voorkomende plafondtypen. Daarnaast zijn er uitvoeringen geschikt
voor specifieke omstandigheden
zoals vochtige ruimten, sporthallen

Quick-Lock zichtbare systemen

enz. Er is keuze uit standaard en
project kleuren. Levering op maat
is mogelijk. De Quick-Lock profielen
vormen de basis voor al de systemen.

Een compleet assortiment ophangsy-

Vaak komen in projecten verschillen-

stemen voor inleg- en doorzakpanelen.

de plafond oplossingen voor. Met

De Quick-Lock systemen, met zijn

de Quick-Lock systemen zijn deze

doordachte verbindingen, zijn niet

eenvoudig te realiseren. De poster

alleen esthetisch fraai; ze onderscheiden

op de achterzijde geeft u een

zich vooral door montagegemak en

compleet overzicht van de systemen

stabiliteit. Iedere verbinding draagt bij

en bijpassende plafondpanelen.

aan de haaksheid van het systeem.
Bij het monteren van grotere of kleinere
vlakken is naderhand corrigeren veelal
niet nodig. De systemen zijn in 15, 24
en 35 mm breedte en verschillende
draagkracht categorieën leverbaar.
Maatwerk is mogelijk en er is keuze uit
standaard of project kleuren. Het unieke
Unipro hoofdprofiel is geschikt voor zowel
zichtbare als verdekte montage.

Insula plafondeiland systemen

Met het modulair opgezette Insula

omrandingen. Deze kunnen ook als

basis van het Cross-Lock systeem.

assortiment kan een grote verscheiden-

plafond beëindigingen gebruikt worden.

De hoek en randelementen hebben een

heid aan akoestische plafondeilanden

Er zijn uitvoeringen voor zowel zichtbare

modulaire maatvoering overeenkomend

gerealiseerd worden. Van kleine tot zeer

als geheel verdekt te monteren plafond-

met die van standaard plafondpanelen

grote eilanden met smalle of juist meer

panelen. Kenmerkend is de zeer stabiele

waardoor uit voorraad geleverd kan

robuuste functioneel vormgegeven

en eenvoudig te monteren constructie op

worden.
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Cross-Lock verdekte systemen

Plafonds geheel verdekt of in stroken

In vergelijking met traditionele systemen

monteren kan met dit dubbele ophang-

kan veelal met aanzienlijk minder

systeem. De unieke combinatie van een

ophangpunten volstaan worden, terwijl

doordacht patroon van bevestigingen in

het systeem tegelijkertijd draagkrachtiger

de profielen en Cross-Lock verbindings-

en veiliger is. Het Cross-Lock systeem is

beugels resulteert in een zeer stabiel

ook bij uitstek geschikt voor vrijhangende

en maatvast ophangsysteem. Dit is

plafonds en vormt dan ook de basis voor

een vereiste voor verdekt of in stroken

de Insula 76 en 91 plafondeilanden.

gemonteerde plafondpanelen.

Assortiment
Een groot aantal systeemonderdelen
is uit voorraad leverbaar. Daarnaast
kunnen de Quick-Lock en
bandrasterprofielen ook op
maat en in de gewenste project
kleur geleverd worden waardoor
bijzondere plafondoplossingen
mogelijk worden. Voor specifieke
toepassingen zijn speciale
uitvoeringen leverbaar zoals
het Corro-Plus EF systeem dat
geschikt is voor vochtige ruimten.

Omega bandraster systemen
Service
Systeemplafonds in gebouwen vervullen

uit verdekte en semi-verdekte systemen

een verscheidenheid aan functies. Naast

en bandrasterbreedten variërend van

esthetische en akoestische eigenschap-

50 tot 150 mm. Uniek is het 100 mm

pen, dienen ze plaats te bieden aan

brede Omega-Plus bandraster voorzien

verlichting, installaties en soms ook

van bevestigingsgroef waardoor het

geschikt te zijn voor de bevestiging van

mogelijk wordt wanden en accessoires

scheidingswanden. In kantoorgebouwen

zonder zichtbare schade aan het profiel

wordt veelal in een laat stadium de

te plaatsen en te verwijderen. De band-

indeling bepaald of gewijzigd. Met de

rastersystemen kunnen geheel op maat

Omega bandrastersystemen is dit

geleverd worden voor een snellere

probleemloos te faciliteren. Er is keus

montage en mooier eindresultaat.

Voor afwijkende plafondsituaties
bieden wij technische ondersteuning
in de vorm van 3D CAD bestanden,
berekening van de belastbaarheid
en advies over de optimale wijze
van montage van het systeem.
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