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Akoestische strekmetaalsystemen 

    

Optisch innovatief en akoestisch effectief plafondontwerp eenvoudig gemaakt. 

SQUARELINE strekmetaal, gecombineerd met geïntegreerde glasvlies of met schuimstofmatten, 
creëert een functionele eenheid. De systeemonderdelen zoals het SQUARELINE-
verlichtingsprogramma bieden interessante combinatiemogelijkheden die elke ruimte beter doen 
uitkomen. 

Voor welke gelegenheid u ook een aantrekkelijke en elegante oplossing zoekt, de strekmetaalsystemen 
bieden altijd visuele perfectie. SQUARELINE is innovatief, akoestisch efficiënt en vereenvoudigt zowel 
de vormgeving van het plafond als de montage omdat het eenvoudig en snel te plaatsen is in alle 
gangbare systemen met zichtbare 24 mm T-profielen. 

SQUARELINE is voorzien van zacht glooiende randen en wordt aangevuld met de vlakke SQUARELINE-
patine voor randafwerking. De tegels hebben een markering zodat bij het inleggen alle tegels in 
dezelfde richting gemonteerd worden. Met inbouwspots of de SQUARELINE BAP-rasterarmatuur 
kunnen plafonds en ruimtes nog aantrekkelijker gemaakt worden, waardoor het interieur visueel en 
functioneel nog meer overtuigt. 

Ook verkrijgbaar in grofmazig vormgegeven strekmetaal met brede driedimensionale profielen 
(EXPANDEDLINE). 

Ruimteakoestiek: kantoren, inkomhallen, winkelruimtes, gangen, refters, klaslokalen, vergaderzalen, 

conferentiezalen, ... 

✓ fraai design 

✓ harmoniërende verlichting  

✓ snelle en eenvoudige montage 

✓ veiligheid dankzij grote stabiliteit 

✓ brandstabiliteit 63 min. 

✓ hoge geluidabsorptie in een breed 

frequentiespectrum 

✓ laag gewicht <3,00 kg / m² 

✓ vrij van kunstmatige en natuurlijke 

minerale vezels, halogenen en CFK's 

✓ geschikt voor 24 mm T-profielen 
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Squareline 

  
Expandedline  

 
Standaard element 

  
Vlak element (voor de randen) 

 SQUARELINE EXPANDEDLINE 

MATERIAAL Verzinkte strekmetaal 

BRANDGEDRAG 
A2-s1, d0 zonder akoestisch vlies 
A2-s2, d0 met akoestisch vlies 

BRANDSTABILITEIT *  
(NBN 713.020) 

60 min.  

KLEUR 
wit (~RAL 9010) 
glanzend chroom (~RAL 9006) 
speciale kleur conform RAL op aanvraag 

AFMETINGEN  
RASTERFORMAAT 

600 x 600 mm 
625 x 625 mm 

600 x 600 mm 
625 x 625 mm 
1.200 x 600 mm 
1.250 x 625 mm 
1.200 x 1.200 mm 
1.250 x 1.250 mm 
ander afmetingen op aanvraag 

GEWICHT <3.00 kg/m²  3.40 - 3.80 kg/m² 

AKOESTISCHE MAT 
Dikte: 5 mm (gelijmd in de fabriek) - Andere diktes op aanvraag 
Kleur: grijs of zwart 

GLASVLIES 
Kleur: wit, grijs of zwart (gelijmd in de fabriek) 
Opmerking: in de kleur wit is het glas- en cellulosevlies niet voor montage van een volledig 
gesloten verlaagd plafond geschikt. 

MAASLENGTE [ML] 16 mm 62 mm 

MAASBREEDTE [MB] 11 mm 21 mm 

PROFIELHOOGTE [SH] 1.75 mm 3 mm 

MATERIAALDIKTE [T] 1 mm 1.5 mm 

VRIJE DOORSNEDE 68.2% 71.4 % 

MONTAGE ingebracht in een in de handel verkrijgbaar zichtbaar T-24-railsysteem 

* rapport ISIB 2011-A-054 op aanvraag  



3 | P a g i n a  

 

Paneel van 625 x 625 mm, getest volgens DIN EN ISO 354 & DIN EN ISO 11654 

Zonder kader 

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

αp SQUARELINE 100 mm plenum E 0.26 0.25 0.05 0.05 0.20 0.35 0.35 0.45 

αp SQUARELINE 200 mm plenum D 0.27 0.30 0.10 0.15 0.25 0.30 0.40 0.45 

αp SQUARELINE 300 mm plenum D 0.25 0.30 0.10 0.15 0.20 0.25 0.40 0.45 

αp SQUARELINE 500 mm plenum D 0.29 0.30 0.20 0.25 0.25 0.30 0.40 0.50 

Met kader 

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

αp SQUARELINE 100 mm plenum D 0.28 0.35 0.10 0.15 0.25 0.35 0.35 0.45 

αp SQUARELINE 200 mm plenum D 0.34 0.40 0.15 0.20 0.35 0.40 0.40 0.45 

αp SQUARELINE 300 mm plenum D 0.37 0.40 0.20 0.35 0.35 0.35 0.45 0.50 

αp SQUARELINE 500 mm plenum D 0.40 0.45 0.30 0.40 0.40 0.40 0.45 0.55 

 

Zonder kader 

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

αp SQUARELINE 100 mm plenum E 0.26 0.25 0.05 0.05 0.15 0.40 0.35 0.35 

αp SQUARELINE 200 mm plenum D 0.30 0.35 0.10 0.15 0.25 0.40 0.35 0.35 

αp SQUARELINE 300 mm plenum D 0.31 0.35 0.10 0.15 0.25 0.40 0.35 0.40 

αp SQUARELINE 500 mm plenum D 0.35 0.40 0.15 0.20 0.40 0.40 0.35 0.40 

Met kader 

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

αp SQUARELINE 100 mm plenum D 0.28 0.30 0.05 0.05 0.25 0.40 0.35 0.35 

αp SQUARELINE 200 mm plenum D 0.33 0.40 0.15 0.20 0.35 0.40 0.35 0.40 

αp SQUARELINE 300 mm plenum D 0.37 0.40 0.15 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40 

αp SQUARELINE 500 mm plenum D 0.39 0.40 0.20 0.30 0.35 0.45 0.40 0.45 
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SQUARELINE is voorzien van zacht glooiende randen en 

wordt aangevuld met de vlakke SQUARELINE-platen voor 

randafwerking. Let wel: de vlakke platen zijn niet geschikt 

voor installatie op volledig oppervlak.  

De SQUARELINE/EXPANDEDLINE wordt ingebracht in een in 

de handel verkrijgbaar T-24 zichtbaar railsysteem.  Let wel: 

De tegels hebben een markering zodat bij het inleggen alle 

tegels in dezelfde richting gemonteerd worden.  

Bij het leggen van SQUARELINE/EXPANDEDLINE moeten handschoenen worden gedragen om 

vervuiling van de panelen te voorkomen. 

Voor de installatie van de verlichting moet SQUARELINE 

voorzien worden van een overeenkomstige uitsparing en de 

versterkingsplaat. De versterkingsplaat aan de achterkant 

voorkomt dat de cassette doorbuigt door het eigen gewicht 

van de armatuur. Het armatuur is verbonden door middel 

van een verbinding met een 3-polige Wieland-connector. 

Voor de 5-pins doorvoerbedrading wordt een aansluitdoos 

gebruikt, deze is niet inbegrepen. 

De verlichting heeft een gewicht van ca. 1,5 kg. De plafonduitsparing is Ø 253 mm. De 

verlichtingsapparatuur bestaat uit 2 x 23 Watt Q-elektronische lamp 840-21 (helderwit) in drempijp-

technologie. De ballast is geïntegreerd in de verlichting. 

 

Figuur 1 Detail wandaansluiting 
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