
1 | P a g i n a  

 

 

FUNCTIONALITEIT EN ONTWERP IN ÉÉN – stij lvol plafondeiland zonder kader  

    

De FLOAT POLAR-plafondeilanden worden gebruikt in open ruimten zoals landschapskantoren, 

communicatiezones of de horeca en verzekeren een hoge creatieve vrijheid met de nodige technische 

specificaties. 

LAAG MATERIAAL GEBRUIK - GROTE IMPACT 

Met de twee materiaaldiktes van 20/40 mm zijn de kaderloze plafondpanelen ondanks het lage 

productgewicht stabiel en gemakkelijk aanpasbaar via de verborgen montageprofielen. Naast de 

standaardafmetingen van maximaal 2,50 x 1,25 meter, bieden variabele freeforms een optimale 

aanpassing aan alle ruimte-indelingen en eenvoudige installatie onder alle plafondtypen. Bovendien 

kan technisch apparatuur zoals verlichting en bouwapparatuur eenvoudig worden geïntegreerd.  

DUURZAAM EN ZUIVER 

Het ontwerp van akoestische producten hangt in essentie samen met hun materialiteit. Naast 

oppervlaktekarakteristieken zijn kwaliteits- en brandveiligheidsnormen, duurzaamheid en ecologie 

belangrijke kwesties. Door POLAR te gebruiken, een 100% recycleerbaar PET-

sandwichmateriaalelement, worden duurzaamheidsstandaarden optimaal nageleefd. Emissiearm en 

ademend, voldoet deze uitvoering aan de eisen van de Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1 en is 

aangenaam voor de huid, hypoallergeen en daarom prettig om mee te werken.  

✓ goede geluidsabsorptie 

✓ stabiel en afvalvrij 

✓ duurzaam en zuiver 

✓ Öko-Tex Standard 100 Klasse 1 

✓ zonder chemische toevoeging 

✓ ademend  

✓ formaldehyde-vrij & anti-allergisch 

✓ tot 70% gerecycleerde vezels 

✓ 100% recycleerbaar  

✓ brandklasse B-s1,d0

Ruimteakoestiek & betonkernactivering: (Landschaps)kantoren, vergaderzalen, recepties, 

inkomhallen, conferentiezalen, loftruimtes, musea, en bijna elke binnenruimte die een strak uiterlijk 

en akoestische controle vereist. 
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3000 x 1000 mm – 40 mm dik – variabele afstand tot ondergrond 

f (Hz)  Class  NRC  αw 125  250  500  1000  2000  4000 

αp FLOAT POLAR, 0 mm C 0.83 0.75 0.20 0.45 0.80 0.95 0.95 0.85 

αp FLOAT POLAR, 100 mm A 0.99 0.95 0.25 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 

αp FLOAT POLAR, 200 mm A 1.08 1.00 0.30 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 

αp FLOAT POLAR, 300 mm A 1.06 1.00 0.35 0.85 0.95 1.00 1.00 1.00 

αp FLOAT POLAR, 500 mm A 1.18 1.00 0.35 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 

Getest volgens EN ISO 354 

 FLOAT POLAR 

MATERIAAL 100% polyester (PV) – zonder chemische toevoeging, 100% recycleerbaar 

BRANDGEDRAG 
(EN ISO 13501) 

B-s1,d0 (20 mm dik) 
B-s2,d0 (40 mm dik) 

KLEUR 
wit 
kleurcoating in RAL/print mogelijk op aanvraag 

DIKTE PANEEL 
20 mm 
40 mm 

AFMETINGEN 
1250 x 1250 mm 
2000 x 1250 mm 
2500 x 1250 mm 

ᴓ 800 mm 
ᴓ 1200 mm 
andere afmetingen op aanvraag 

DENSITEIT 
(EN ISO 845) 

40 kg/m³ (+/- 15%) 

LANGDURIGE 
TEMPERATUUR-
STABILITEIT 

70°C* 

MONTAGE Aan voorgemonteerde montageprofielen en kabels  
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Het Float POLAR plafondsysteem bestaat uit kaderloze akoestische elementen met een dikte van 20 

mm of 40 mm en aan de achterzijde gemonteerde profielen. Het plafondpaneel kan worden 

opgehangen adhv een montagekit met staalkabels. Er zijn twee voorgemonteerde montageprofielen 

aan de achterkant van het plafondpaneel. Met behulp van deze profielen kunnen de panelen 

gemakkelijk worden opgehangen. 

Let op:  

 De FLOAT POLAR plafondpanelen moeten tegen verplaatsing beveiligd worden indien niet 

horizontaal gemonteerd. 

 Verwerk de panelen met propere katoenen handschoenen om vlekken te vermijden 

 Een bevestigingsset is vereist voor de installatie van een plafondpaneel. Wij bieden een 

kabelbevestigingsset met de alternatieve lengtes 500 en 2000 mm aan. 

UITSPARINGEN 
Uitsparingen in het FLOAT POLAR plafondpaneel worden in de fabriek gemaakt.  

Uitsparingen ter plaatse kunnen worden verwezenlijkt met behulp van een decoupeerzaagblad zonder 

vertanding zoals bijvoorbeeld Bosch T113A. De snijranden moeten worden afgedekt door een on-site 

kader, het gewicht van fittingen moet worden omgeleid in het onbewerkte plafond. 

BEVESTIGINGSSET MET STALEN KABELS VOOR FLOAT POLAR (SET NIET INBEGREPEN) 
De bevestigingsset met staalkabels voor het FLOAT POLAR is geschikt als onderbouw of 

montagemiddel voor het bevestigen van de panelen op alle plafonds, afhankelijk van de plug (niet 

inbegrepen). 

De bevestigingsset met stalen kabels bestaat uit: 

 4 stuks plafondbevestiging M13x1 met gat 6.5 

 4-delige schroefdop M13x1 

 4 stuks staaldraad, diameter 1,0 mm met uitgeperste nippel, touwuiteinde vertind, lengte 500 

mm  

 4-delige draadkabelhouder M5 

 4-delig tandwiel M5 

 4-delige zeskantbout M5x8 

 4-delige draadkabelhouder L-35/20 

 inclusief verpakking 

Afmetingen voor het meten van de boorgaten voor het monteren van het FLOAT POLAR 

plafondelement door middel van kabelophanging. 

Let op: Alle afmetingen hebben betrekking op de buitenrand van het paneel of de as van het boorgat 
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Voor ronde panelen: Het is belangrijk om ervoor te zorgen 

dat de kabelhangers verticaal op 3 bevestigingspunten 

worden gemonteerd. Het ophangen van de ophangkabels 

aan een ophangpunt wordt niet aanbevolen, hiervoor is 

een extra bevestigingsconstructie vereist. 

 

 


