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Ademend plafond 

    

De nieuwe STRATO biedt een breed scala aan oplossingen op de complexe problemen die zich vandaag 

voordoen met betrekking tot plafonds: hoe om te gaan met akoestisch comfort? Hoe kan de vrije 

positionering van kanalen en technieken worden behouden? Hoe visueel heterogene technische 

objecten visueel te harmoniseren zonder het volume volledig te verminderen? Hoe deze te verbergen 

en de toegankelijkheid van het plenum te behouden? etc. 

Als gevolg van de Texaa®-knowhow in geperforeerde textiel- en akoestische behandeling, vormt 

STRATO een coherent en innovatief systeem waarmee verschillende configuraties van zwevende 

plafonds volgens de ruimten kunnen worden opgebouwd. 

Samengesteld uit modulaire elementen die in elkaar worden gezet en met elkaar worden 

gecombineerd, kan STRATO op aanvraag worden ingezet voor zowel interieurontwerp als akoestische 

comfortkwesties. 

Door de mogelijkheid te bieden om op verzoek eenvoudige filters of krachtige absorbers te hebben, 

maken STRATO-plafonds het mogelijk om de gewenste geluidsomgeving precies te construeren en te 

moduleren. De filters nemen deel aan het akoestisch comfort en laten licht, ventilatie en 

warmtestraling van het gebouw toe. De absorbers leveren een hoge akoestische prestatie om effectief 

irritante nagalm te corrigeren. 

✓ flexibel en integreerbaar in vele 

ontwerpen 

✓ uitzonderlijke absorptiewaarden 

✓ ademend / luchtdoorlatend 

✓ brandwerend, antistatisch  

✓ duurzaam en ecologisch 

✓ waterafstotend behandeld 

✓ keuze uit  2 kleuren

Het plafondsysteem van STRATO omvat twee soorten complementaire componenten die met elkaar 

kunnen worden gecombineerd. 

De filters zijn beluchte panelen, eenvoudig gespannen met een groot gaas uit Aeria-textiel (GMR) om 

het plenum te verbergen zonder het volledig te verdoezelen: het zijn ademende elementen, ze vormen 

een filter dat een lichtbron doorlaat die achterliggend is gepositioneerd, en laten de warmtestraling 

van het gebouw of de lucht van een airconditioner circuleren. 
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De absorberende panelen zijn gewijd aan een optimaal geluidefficiëntie: zij integreren hiervoor 

absorberende witte AF1-watten met een textielbekleding, Aeria, bestaande uit ronde mazen (MR); ze 

zijn daarom perfect ondoorzichtig. 

Door deze twee componenten te mengen, kunnen we meer of minder doorzichtige plafonds 

opbouwen, waardoor het volume dynamisch wordt weergegeven en de plenum gedeeltelijk zichtbaar 

blijft om de indruk van de ruimte te behouden en de toegang tot de achterliggende technieken vrijlaat. 

De akoestische efficiëntie van de filters is allesbehalve verwaarloosbaar, niet alleen vanwege hun eigen 

absorptievermogen (min of meer gelijk aan die van een schoon tapijt), maar ook dankzij de synergie 

met de absorberende panelen die hun transparantie naar het geïnduceerde geluid vergroot – de 

geluidsgolven worden gereflecteerd door het plafond en vervolgens weer geabsorbeerd door het 

bovenvlak van de absorber, die gedeeltelijk dubbelzijdig akoestisch werken, volgens de principes van 

de akoestiek. Hun effectiviteit wordt dus versterkt. 

 

Een verscheidenheid aan technieken kan achter het gaas verborgen blijven zonder hun effectiviteit te 

veranderen. Indien nodig kan elk paneel, filter of absorberend materiaal, een luik worden en 

gemakkelijke toegang tot het plenum geven. Perfect onzichtbaar, deze luiken veranderen het uiterlijk 

van het plafond niet. 
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 STRATO Absorbers STRATO Filters 

MATERIAAL 

 een stalen kader gemaakt 
van aluzinc® staal 

 een witte AF1 watten-
vulling  

 een grijze of zwarte micro 
poreus vlies 

 eenzijdig bekleed met een 
akoestisch transparant 
Aeria textiel met ronde 
mazen (MR) 

 een metalen kader uit 
aluzinc staal, 

 eenzijdig bekleed met een 
akoestisch transparant 
Aeria textiel met grote 
ronde mazen (GMR) 

BRANDGEDRAG 
(compleet product) 

B-s2, d0 B-s1, d0 

ABSORPTIECOËFFICIËNT ɑw 1 – Klas A – NRC 1 ɑw 0.15 (H) – Klas E – NRC 0.15 

KLEUREN 

 Aeria ronde maas (MR) 
beschikbaar in 2 kleuren : 
Nacre en Gris brun 

 Optie 22 kleuren 

Aeria grote ronde maas (GMR) 
beschikbaar in 2 kleuren: Nacre 
en Gris brun 

DIKTE 55 mm 

AFMETINGEN 

599 x 1199 mm (5.5 kg) 
599 x 2399 mm (9.6 kg) 
1199 x 1199 mm (8 kg) 
1199 x 2399 mm (14.4 kg) 

599 x 1199 mm (3.5 kg) 
599 x 2399 mm (5.2 kg)  
1199 x 1199 mm (4.4 kg) 
1199 x 2399 mm (6.3 kg) 

LUCHTDOORLATENDHEID 
(ISO 9237) 

6596 l/m²/s 

POROSITEIT 54% 

ANTISTATISCH 
KARAKTER 

71010 Ω (EN 1149-1) 

HYDRO-OLEO-FOBIE ≥ 5 (AATCC118 & AATCC193) 

MONTAGE 
Gekoppeld opgehangen aan verticale kabels  

Optie: toegangsluik 
Optie: Plaats voor armatuur (alleen op absorberende panelen) 

ONDERHOUD Stofzuigen, mogelijkheid tot demontage – hermontage  

GARANTIE 10 jaar 
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 HQE : FDES (EN 15804) – Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire certifiées par 

l’AFNOR 

 LEED / BREEAM, 4 punten voor: 

• Akoestische contributie  

• Zeer lage uitstoot van COV (Composés Organiques Volatils) en van formaldehyde 

• FDES (EN 15804) gecertifieerd 

αs opgehangen in een cluster op 300 mm van het plafond  

Fréquences (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 ɑw classe NRC 

100% absorberende panelen 0.23 0.76 0.97 1.13 1.12 1.11 1 A 1 

75 % absorberende panelen – 
25 % filterpanelen  

 0,80 B  

50% absorberende panelen – 
50 % filterpanelen 

 0.60 C  

25% absorberende panelen – 
75% filterpanelen  

 0.40 D  

100 % filterpanelen 0.01 0.04 0.07 0.15 0.33 0.26 0.15 (H) E 0.15 

Testrapporten beschikbaar op aanvraag  – Norm NF EN 20354/ISO 354. 
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Elke STRATO-module wordt horizontaal opgehangen aan het plafond door middel van 4 verticale 

gegalvaniseerde stalen kabels (diameter 1,8 mm, lengte 1000 mm) uitgerust met een 

schroefdraaduiteinde (M6) en verstelbare haken. De modules worden gekoppeld door 

aansluitingspunten. 

Configuratie moet worden opgegeven adhv een schets. 
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Het armatuur moet in het grijze gebied worden geplaatst, zoals hieronder wordt weergegeven. 
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