
  

 



  

 

PLAFOND—AF60 
Algemeen 

• Geluidsabsorptie : A/NRC waarde 0,95. 

• Bekleed met stof of fotoprint 

• Brandveilig Euroklasse A2S1D0 

 

 

 

 

• Verschillende vormen 

• Eigen afbeelding mogelijk 

• Directe en indirecte verlichtingsmogelijkheden 

Plafondpanelen worden opgebouwd uit een frame van  multiplex en ge-

vuld met gerecycled katoen.   

Standaard worden de panelen bekleed met  de stof XSfabric. 

De panelen worden d.m.v. directe of verlaagde montage 

bevestigd aan  het plafond.  U kunt hierbij denken aan horizontale of 

verticale panelen.  



  

 

Afmetingen 

Plafondpanelen met de stof  XSfabric zijn be-

schikbaar in verschillende maten met een 

maximale breedte van: 

• 1350mm 

• ø1200mm 

Plafondpanelen zijn er in elke gewenste vorm. 

Zo kunt u denken aan kubussen of ronde  

panelen. Wellicht dat u een soort afscheiding 

wil maken met panelen die aan het plafond 

bevestigd worden.  



  

 

PLAFOND—AW27 
Algemeen 

AW27 panelen zijn standaard witte panelen, voorzien van een wit gelakt  

stalen kader en twee zichtbare stalen ophangbeugels. 

Deze panelen zijn 27mm dik en aan twee zijden voorzien van een stalen  

ophangbeugel. 

• Industrieel 

• Hoge geluidsabsorptie 

• Eenvoudige montage 

• Praktisch 

• Los of gegroepeerd 

Vormen en afmetingen 

AW27 panelen zijn beschikbaar in vierkante of  

rechthoekige panelen. Hierin heeft u de mogelijkheid 

om te kiezen voor een smalle of brede uitvoering. 

Beschikbare maten zijn : 

• Smal : 577 x (600-2000mm) 

• Breed : 1177 x (800-2000mm) 

• Plafondafstand incl. montagebeugel 65mm 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

AcoustiWing 0,50 0,85 0,95 0,90 0,90 0,80 

Absorptieklasse 

 

 



  

 

PLAFOND—AP35 
Algemeen 

• De AP35 zijn hoogwaardige geluidsabsorberende panelen, voorzien van een aluminium omranding.  

• Neutraal of in een kleurencombinatie 

• Plafond of aan de wand 

• Los of gegroepeerd 

• Decoratieve oplossing 

• Panelen hebben een dikte van 35mm 

Ophangen 

AP35 panelen zijn op verschillende manieren te  

monteren aan het plafond. Dit hangt af van de wens 

die u als klant heeft. Hiernaast ziet u enkele voor-

beelden van de gewenste ophangsystemen. 



  

 

Vormen en afmetingen 

Net als de AW27 is de AP35 ook als vierkant of recht-

hoekig model verkrijgbaar. 

Standaardmaten zijn : 

• 600 x 600mm 

• 1200 x 600mm 

• 1200 x 1200mm 

• 1800 x 600mm 

• 2400 x 600mm 

Contactinformatie: 

Telefoon : 036 525 07 93 

Email : info@xs4office.nl 

Website : www.xs4office.nl 

Montage             [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

P1, gesloten vlak 0,09 0,32 0,73 0,98 1,00 0,94 

P1, panelen 600 mm 

uit elkaar 
0,07 0,33 0,81 1,16 1,16 1,04 

P2-150, panelen 

600 mm uit elkaar 
0,15 0,60 1,13 1,22 1,33 1,31 

Absorptieklasse 

 


