
DE UITGEBREIDE KLEURENREEKS 
VAN EUROCOUSTIC

ONTWERP UW 
EIGEN PLAFONDS!



HET AKOESTISCHE PLAFOND:
EEN VOLWAARDIG OPPER-
VLAK VOOR CREATIVITEIT!

Het plafond is zoveel meer dan een voltooiing van het 

bouwproces  ... Het is meestal het grootste oppervlak dat 

een  ruimte volledig van gedaante kan veranderen. Het is 

een bron van comfort voor de gebruikers van de ruimte. 

Het beïnvloedt de algemene sfeer van de ruimte of kan 

de beleving van de inhoud van de ruimte wijzigen. Zo kan 

het een eigen karakter scheppen in kantoren of restaurants, 

of ruimtes aanduiden in winkel- of sportcentra. Maar het 

kan ook bijdragen tot een rustgevende sfeer in zorgcentra 

of de concentratie bevorderen in scholen.

Laat u inspireren door het aanbod decoratieve akoestische 
plafonds van Eurocoustic, verdeeld over 3 creatieve 
ontwerpmogelijkheden:

• EUROCOLORS, een uitgebreide reeks van 40 kleuren, van 
de meest klassieke tot de meest moderne, voor oneindig 
veel creatieve combinaties. Een mooi alternatief voor het 
klassieke witte plafond! Wij bieden u tevens de mogelijkheid 
om uw eigen kleur te kiezen dankzij de service 'kleuren 
op aanvraag'. Een oplossing voor het ontwerp van unieke 
ruimtes met een persoonlijk karakter.

•  EURODESIGN, moderne, grafische en inspirerende 
motieven met een sterk karakter, welke de beleving van 
het interieur beïnvloeden. 

•  MYCONCEPT, een persoonlijk ontworpen plafond door 
het te accentueren met de afbeelding van uw keuze, dat 
past bij uw gebouw en interieur.

Met Eurocoustic kent uw creativiteit geen grenzen meer. 
Ontwerp uw plafonds met onze uitgebreide en veilige 
keuzemogelijkheden!
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EUROCOLORS

EURODESIGN
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Uw plafonds 
bekennen kleur!

Geef uw plafonds 
allure!

Bedruk het 
plafondpaneel 
met een 
afbeelding 
naar keuze!
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Terre | D6

Kleuren op aanvraag



Uw plafonds 
bekennen 
kleur!

EUROCOLORS

TROEVEN +

40 kleuren naar keuze

Visuele eenheid tus-
sen plafondpanelen 
en profielen
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Service 'kleuren
op aanvraag'



Akoestische plafonds in kleur zijn al geruime tijd een trend in interieurontwerp, of het nu is 
om een identiteit te ontwerpen, ruimtes aan te duiden of richtingen aan te geven. 

In ongeacht welke ruimte (kantoor, school, hobby- of sportcentrum  ...) kan kleur ruimtes 
groter maken of net een gedempte en knusse sfeer scheppen. Maar kleur kan ook een 
brug slaan naar het gebruik van de ruimte door naar keuze aan te zetten tot ontspanning, 
creativiteit of concentratie. 

Kleuren blazen een ruimte leven in. Ze hebben een niet te onderschatten impact op de sfeer 
van een ruimte en dus ook op het comfort en de geest van de gebruikers. 

Kleur kan op oneindig veel manieren worden 
toegepast: op het hele plafond om een 
persoonlijk ontwerp te accentueren, begrensd 
om ruimtes aan te duiden, in vakken verdeeld 
voor een origineel en discreet e�ect, in richtingen 
en lijnen om het verkeer te sturen enz.

EUROCOLORS Breng leven  
in uw plafonds!
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Ik gebruik in het plafond 
vaak kleuren om, zelfs in één 
ruimte, afgebakende ruimtes 
met een eigen sfeer te creëren.
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VAN DE EXPERT

Om uw plafonds een nieuwe functie te geven of u simpelweg de kans te geven uw fantasie 
helemaal de vrije loop te laten, biedt Eurocoustic u een gloednieuw assortiment kleuren, 
geïnspireerd door de Aarde en de Daken van de wereld, een waaier aan sferen, landschappen 
en klimaten, om uw plafonds te openen voor nieuwe horizonten, stil en kleurrijk.
Het kleurenpalet brengt een eerbetoon aan neutrale, warme en koele kleuren, modern of 
tijdloos, met talloze verwijzingen naar ruwe en architecturale materialen. Het bevat ook 
pasteltinten, volle of diepe tinten, als aanvulling op de neutrale tinten. Laat u inspireren door 
het nieuwe palet van EuroColors!

•  Complete systemen 
in een combinatie van 
plafondpanelen en profielen 
in dezelfde kleur.

•  Visuele eenheid tussen 
de plafondpanelen en de 
profielen, goedgekeurd 
door een kleurenexpert.

Dune | D4

Turquoise | G9



Akoestische plafonds in kleur zijn al geruime tijd een trend in interieurontwerp, of het nu is 
om een identiteit te ontwerpen, ruimtes aan te duiden of richtingen aan te geven. 

In ongeacht welke ruimte (kantoor, school, hobby- of sportcentrum  ...) kan kleur ruimtes 
groter maken of net een gedempte en knusse sfeer scheppen. Maar kleur kan ook een 
brug slaan naar het gebruik van de ruimte door naar keuze aan te zetten tot ontspanning, 
creativiteit of concentratie. 

Kleuren blazen een ruimte leven in. Ze hebben een niet te onderschatten impact op de sfeer 
van een ruimte en dus ook op het comfort en de geest van de gebruikers. 

Kleur kan op oneindig veel manieren worden 
toegepast: op het hele plafond om een 
persoonlijk ontwerp te accentueren, begrensd 
om ruimtes aan te duiden, in vakken verdeeld 
voor een origineel en discreet e�ect, in richtingen 
en lijnen om het verkeer te sturen enz.

EUROCOLORS Breng leven  
in uw plafonds!
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Om uw plafonds een nieuwe functie te geven of u simpelweg de kans te geven uw fantasie 
helemaal de vrije loop te laten, biedt Eurocoustic u een gloednieuw assortiment kleuren, 
geïnspireerd door de Aarde en de Daken van de wereld, een waaier aan sferen, landschappen 
en klimaten, om uw plafonds te openen voor nieuwe horizonten, stil en kleurrijk.
Het kleurenpalet brengt een eerbetoon aan neutrale, warme en koele kleuren, modern of 
tijdloos, met talloze verwijzingen naar ruwe en architecturale materialen. Het bevat ook 
pasteltinten, volle of diepe tinten, als aanvulling op de neutrale tinten. Laat u inspireren door 
het nieuwe palet van EuroColors!Dune | D4

Turquoise | G9

Mix van verschillende kleuren
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EUROCOLORS, een rijk palet voor 
kleurrijke en stille plafonds!

De kleuren zijn nooit toevallig gekozen: 
ze geven de ruimte een 'stemming'.
Ze vertegenwoordigen en beïnvloeden 
zelfs het gebruik van de ruimte.
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VAN DE EXPERT

Metallic Woestijn IJsvlakten Aarde

Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5 | Metallic e�ect

Zinc | M6

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Iceberg | P5

Rosée | P6

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Glacier | P4
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EUROCOLORS, een rijk palet voor 
kleurrijke en stille plafonds!

IJsvlakten Aarde Geologisch Vulkanisch

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Iceberg | P5

Rosée | P6

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5

Saphir | G6

Soufre | G7

Topaze | G8

Turquoise | G9

Glacier | P4
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Metallic Woestijn

Een witte stilte. Een koel en neutraal kleurenpalet dat rust, moderniteit 
en techniciteit uitstraalt. Moderne, industriële en elegante sferen, voor 
een verfijnde en tijdloze afwerking.
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Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5

Zinc | M6

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Chrome | M2

Plomb | M4

Metallic e�ect



Woestijn

Een witte stilte. Een koel en neutraal kleurenpalet dat rust, moderniteit 
en techniciteit uitstraalt. Moderne, industriële en elegante sferen, voor 
een verfijnde en tijdloze afwerking.

Een natuurlijke stilte. Een schakering van neutrale, warme kleuren, 
geïnspireerd door weidse vlakten. Zachte en tijdloze kleuren, rechtstreeks 
uit de natuur. Rustgevende en warme sferen voor een gevoel van comfort 
en sereniteit.
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Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Chrome | M2

Plomb | M4 Sable | D5
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IJsvlakten Aarde

Een ijzige stilte. Een assortiment 
pastelkleuren, zacht en helder.
Een delicaat palet, soms vintage of retro, 
voor verfijnde en gera¥neerde sferen.
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Banquise | P1 Céladon | T1

Crépuscule | P2 Cuivre | T2

Givre | P3 Ocre | T3

Glacier | P4 Outremer | T4

Iceberg | P5 Sienne | T5

Rosée | P6 Silex | T6

Ik hou van het compromis 
tussen felle en pastelkleuren 
in deze kleurengroep. Deze 
kleuren zorgen voor pit en 
frisheid.
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VAN DE EXPERT

Glacier | P4



Aarde

Aardse stilte. Een assortiment kleuren die inspiratie vonden in de vele 
tinten van aarde en specerijen. Exotische sferen, bezield door verre 
oorden en reizen.
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Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Ik hou van het compromis 
tussen felle en pastelkleuren 
in deze kleurengroep. Deze 
kleuren zorgen voor pit en 
frisheid.

Glacier | P4 Sienne | T5

Silex | T6
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Geologisch Vulkanisch

Krachtige stilte. Een palet primaire, felle en sprankelende kleuren, voor 
een sprekende en verkwikkende energie. Dynamische, prikkelende en 
vrolijke sferen.
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Ambre | G1 Ardoise | V1

Émeraude | G2 Basalte | V2

Grenat | G3 Cobalt | V3

Jade | G4 Fer | V4

Rubis | G5 Lave | V5

Saphir | G6 Météorite | V6

Soufre | G7 Noir | V7

Topaze | G8

Turquoise | G9

We komen hier in de 
buurt van de basiskleuren, 
tijdloze en levendige 
kleuren die je je goed 
kunt voorstellen in een 
school, kinderdagverblijf 
of in accenten in een 
ziekenhuis.
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VAN DE EXPERT

Émeraude | G2

Turquoise | G9



Vulkanisch

Krachtige stilte. Een palet primaire, felle en sprankelende kleuren, voor 
een sprekende en verkwikkende energie. Dynamische, prikkelende en 
vrolijke sferen.

Nachtelijke stilte. Een palet mooie, donkere tinten, theatraal en dramatisch. 
Donkere, krachtige kleuren die diepte creëren, sfeer scheppen en de 
inrichting een verfijnde touch geven.
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Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Émeraude | G2

Turquoise | G9 Lave | V5 Noir | V7
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Aluminium | M1

FOCUS OP ZWART

•  Compleet systeem in een combinatie van (mat) 
zwarte profielen en plafondpanelen.

•  Matte, reflectievrije finish (glans <5%) die het 
visuele comfort van de gebruikers garandeert.

•  Visuele eenheid tussen plafondpanelen en 
profielen, voor een heel discreet plafond.

•  Een systeem dat perfect is aangepast voor 
bioscopen en theaterzalen.

Praktisch:

•  Akoestische plafondpanelen Tonga®, Tonga® 
Therm, Euroba£e® en Acoustished® Noir | V7.

•  Profielen Quick-Lock® Ultramat zwart T15, T24 
en T35.

Met het nieuwe EuroColors-gamma inspireert en personaliseert u plafonds met bijzonder 
harmonieuze kleurencombinaties.

BINNEN ÉÉN KLEURENGROEP

UIT MEERDERE KLEURENGROEPEN

HET EUROCOLORS AANBOD PRAKTISCH

Het EuroColors-gamma is verkrijgbaar:

•  Voor de 40 kleuren van het palet: 

-  In het assortiment Tonga® (kantafwerking A), 
Tonga® Therm, Euroba£e®.

-  In het assortiment* Quick-Lock® T15 en T24.

•  Voor een selectie van 7 kleuren (Sable, Ocre, 
Rubis, Outremer, Saphir, Chrome, Noir):

-  In het assortiment Acoustished®.

-  In het assortiment* Quick-Lock® T35.

*  Voor het Quick-Lock plafondsysteem gelieve contact op 
te nemen met Saint-Gobain API 
Voor de profielen komen de kleuren Craie, Silver en Noir 
overeen met de standaard profielen: Blanc, Gris en Ultramat 
Noir.
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Metallic

Schakering van blauw-grijs

Schakering van koperkleuren

Woestijn

Schakering van grijs

Schakering van geel

EUROCOLORS, speel met onze 
kleurenharmonie!

Cobalt | V3

Cuivre | T2

Craie | D3

Ardoise | V1

Ocre | T3

Iceberg | P5

Sienne | T5

Dune | D4

Plomb | M4

Soufre | G7

Outremer | T4

Rosée | P6

Sable | D5

Terre | D6

Banquise | P1

Plomb | M4
Silver | M5
Metallic e�ect



FOCUS OP ZWART

•  Compleet systeem in een combinatie van (mat) 
zwarte profielen en plafondpanelen.

•  Matte, reflectievrije finish (glans <5%) die het 
visuele comfort van de gebruikers garandeert.

•  Visuele eenheid tussen plafondpanelen en 
profielen, voor een heel discreet plafond.

•  Een systeem dat perfect is aangepast voor 
bioscopen en theaterzalen.

Praktisch:

•  Akoestische plafondpanelen Tonga®, Tonga® 
Therm, Euroba£e® en Acoustished® Noir | V7.

•  Profielen Quick-Lock® Ultramat zwart T15, T24 
en T35.

Noir | V7

Met het nieuwe EuroColors-gamma inspireert en personaliseert u plafonds met bijzonder 
harmonieuze kleurencombinaties.

BINNEN ÉÉN KLEURENGROEP

UIT MEERDERE KLEURENGROEPEN

HET EUROCOLORS AANBOD PRAKTISCH

Het EuroColors-gamma is verkrijgbaar:

•  Voor de 40 kleuren van het palet: 

-  In het assortiment Tonga® (kantafwerking A), 
Tonga® Therm, Euroba£e®.

-  In het assortiment* Quick-Lock® T15 en T24.

•  Voor een selectie van 7 kleuren (Sable, Ocre, 
Rubis, Outremer, Saphir, Chrome, Noir):

-  In het assortiment Acoustished®.

-  In het assortiment* Quick-Lock® T35.

*  Voor het Quick-Lock plafondsysteem gelieve contact op 
te nemen met Saint-Gobain API 
Voor de profielen komen de kleuren Craie, Silver en Noir 
overeen met de standaard profielen: Blanc, Gris en Ultramat 
Noir.

Prestaties van het systeem:

  αw = 1*

  Brandreactie: A2-s1,d0

  BINNENLUCHTKWALITEIT:  

Andere prestaties en eigenschappen: ga naar 
de website www.eurocoustic.nl

*  Uitgezonderd Euroba�e®: equivalent absorberend 
oppervlak verkrijgbaar in Blanc Standard op  
www.eurocoustic.nl.
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EUROCOLORS, speel met onze 
kleurenharmonie!

Sable | D5

Terre | D6

Banquise | P1
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De optie “Kleuren op aanvraag” is mogelijk:

•  Voor de plafondpanelen Tonga® (randen A), 
Tonga® Therm, Euroba£e®.

 Een minimale hoeveelheid van 600 m2.

•  Voor de profielen* Quick-Lock® T15 en 
T24, in combinatie met de bestelling van 
plafondpanelen.

 Een minimale hoeveelheid voor 600 m2.

*  Voor het Quick-Lock plafondsysteem gelieve contact op te 
nemen met Saint-Gobain API

Met Eurocoustic kunt u uw plafonds ook de kleur van uw voorkeur geven, ongeacht welk 
interieurproject, om:

Het unieke en originele 
karakter van uw project 

te versterken.

De eisen van een grafisch 
ontwerp na te leven.

Het plafond te integreren 
in de perfecte visuele 

continuïteit van een ruimte.
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Onze service Kleuren op aanvraag: 
geef uw plafond de kleur van 
uw keuze!

Kleuren op aanvraag

DE SERVICE KLEUREN OP AANVRAAG BIEDT:

•  De mogelijkheid om de kleur van uw plafond te personaliseren:

-  Naar keuze uit meer dan 7000 kleuren uit de kleurschakeringen van RAL Classic, 
RAL Design, Pantone®, Sikkens® of NCS®.

-  Of door de kleur van uw keuze over te nemen van een model op papier of een 
verfkleurwijzer van minstens 10 x 10 cm.

•  De mogelijkheid om de plafondpanelen te combineren met de Quick-Lock® 
profielen, voor een perfect homogeen plafond.

•  Begeleiding tijdens uw hele project:

*  Rekening houdend met de productiemethoden is de kleur van 
het labostaal niet contractueel bindend en wordt het slechts als 
voorbeeld aangeboden.

*  De kleuren op aanvraag van de Eurocoustic plafondpanelen en de 
Quick-Lock® profielen kunnen licht variëren tussen verschillende 
productieloten.

Prestaties van het systeem:

  αw = 1*

  Brandreactie: A2-s1,d0

  BINNENLUCHTKWALITEIT:  

Andere prestaties en eigenschappen:  
ga naar de website www.eurocoustic.nl

*  Uitgezonderd Euroba�e®: equivalent absorberend 
oppervlak verkrijgbaar in Blanc Standard op  
www.eurocoustic.nl.

HET AANBOD 'KLEUREN 
OP AANVRAAG' PRAKTISCH



De optie “Kleuren op aanvraag” is mogelijk:

•  Voor de plafondpanelen Tonga® (randen A), 
Tonga® Therm, Euroba£e®.

 Een minimale hoeveelheid van 600 m2.

•  Voor de profielen* Quick-Lock® T15 en 
T24, in combinatie met de bestelling van 
plafondpanelen.

 Een minimale hoeveelheid voor 600 m2.

*  Voor het Quick-Lock plafondsysteem gelieve contact op te 
nemen met Saint-Gobain API

Met Eurocoustic kunt u uw plafonds ook de kleur van uw voorkeur geven, ongeacht welk 
interieurproject, om:

Het plafond te integreren 
in de perfecte visuele 

continuïteit van een ruimte.
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Onze service Kleuren op aanvraag: 
geef uw plafond de kleur van 
uw keuze!

Kleuren op aanvraag Kleuren op aanvraag

DE SERVICE KLEUREN OP AANVRAAG BIEDT:

•  De mogelijkheid om de kleur van uw plafond te personaliseren:

-  Naar keuze uit meer dan 7000 kleuren uit de kleurschakeringen van RAL Classic, 
RAL Design, Pantone®, Sikkens® of NCS®.

-  Of door de kleur van uw keuze over te nemen van een model op papier of een 
verfkleurwijzer van minstens 10 x 10 cm.

•  De mogelijkheid om de plafondpanelen te combineren met de Quick-Lock® 
profielen, voor een perfect homogeen plafond.

•  Begeleiding tijdens uw hele project:

1 2 3 4

Uw kleur kiezen Goedkeuring van 
het labostaal*

Productie 
en levering

Archivering 
van uw kleur 

gedurende 5 jaar

*  Rekening houdend met de productiemethoden is de kleur van 
het labostaal niet contractueel bindend en wordt het slechts als 
voorbeeld aangeboden.

*  De kleuren op aanvraag van de Eurocoustic plafondpanelen en de 
Quick-Lock® profielen kunnen licht variëren tussen verschillende 
productieloten.

Prestaties van het systeem:

  αw = 1*

  Brandreactie: A2-s1,d0

  BINNENLUCHTKWALITEIT:  

Andere prestaties en eigenschappen:  
ga naar de website www.eurocoustic.nl

*  Uitgezonderd Euroba�e®: equivalent absorberend 
oppervlak verkrijgbaar in Blanc Standard op  
www.eurocoustic.nl.

HET AANBOD 'KLEUREN 
OP AANVRAAG' PRAKTISCH
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Cubes Noir | C1

Ombelle Ardoise | O1



Geef uw 
plafonds 
allure!

TROEVEN +
6 grafische 
mogelijkheden

EURODESIGN

Karakter en esthetiek
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Visuele eenheid tussen 
plafondpanelen 
en profielen in 
EuroColors



Grafische designs en een personalisatie van ruimtes met motieven zijn helemaal in. In het 
verlengde van het nieuwe behangpapier en de cementtegeltjes die muren en vloeren sieren, 
roepen de nieuwste trends nu ook het plafond uit tot nieuw terrein voor creatieve expressie. 
Voortaan kunnen er motieven in worden opgenomen en kan er worden gespeeld met 
combinaties en contrasten om bepaalde ruimtes te accentueren, naar voren te brengen of 
af te bakenen.

Zo verkent Eurocoustic geometrische, poëtische en futuristische stijlen, elk in twee opties 
afgeleid van het EuroColors kleurenpalet, om uw interieurprojecten nog meer karakter te geven.
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EURODESIGN, motieven op het 
plafond, voor nog meer karakter!

HET EURODESIGN AANBOD PRAKTISCH

Het EuroDesign-gamma is verkrijgbaar:

•  In het assortiment Tonga® (kantafwerking A) 
en Euroba£e®.

Cubes Zinc | C2



Grafische designs en een personalisatie van ruimtes met motieven zijn helemaal in. In het 
verlengde van het nieuwe behangpapier en de cementtegeltjes die muren en vloeren sieren, 
roepen de nieuwste trends nu ook het plafond uit tot nieuw terrein voor creatieve expressie. 
Voortaan kunnen er motieven in worden opgenomen en kan er worden gespeeld met 
combinaties en contrasten om bepaalde ruimtes te accentueren, naar voren te brengen of 
af te bakenen.

Zo verkent Eurocoustic geometrische, poëtische en futuristische stijlen, elk in twee opties 
afgeleid van het EuroColors kleurenpalet, om uw interieurprojecten nog meer karakter te geven.
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EURODESIGN, motieven op het 
plafond, voor nog meer karakter!

HET EURODESIGN AANBOD PRAKTISCH

Het EuroDesign-gamma is verkrijgbaar:

•  In het assortiment Tonga® (kantafwerking A) 
en Euroba£e®.

Prestaties van het systeem:

 αw = 1*

 Brandreactie: A2-s1,d0

 BINNENLUCHTKWALITEIT:  

Andere prestaties en eigenschappen:  
ga naar de website www.eurocoustic.nl

*  Uitgezonderd Euroba�e®: equivalent absorberend 
oppervlak verkrijgbaar in Blanc Standard op  
www.eurocoustic.nl.

Cubes Zinc | C2

Bayadère Aluminium | B1
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Cubes Noir | Zinc

Reis naar het universum. Een geometrisch motief, gebouwd op 
een herhaling van lijnen rond een ongelijke kubus, die met zijn 
heldere stippen tegen een donkere achtergrond doet denken aan 
de oneindigheid van het universum en sterrenconstellaties.

24

Samenstelling van motief C1

•  Achtergrond: Noir | V7

•  Motief: Blanc Standard 

Aanbevolen profielen

•  Quick-Lock® wit

•  Quick-Lock® Ultramat zwart

•  Eiland Insula® 76A wit of 
Ultramat zwart

Samenstelling van motief C2

•  Achtergrond: Zinc | M6

•  Motief: wit Standard

Aanbevolen profielen

•  Quick-Lock® wit

•  Quick-Lock® Zinc

•  Eiland Insula® 76A wit

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Cubes Noir | C1



Reis naar het universum. Een geometrisch motief, gebouwd op 
een herhaling van lijnen rond een ongelijke kubus, die met zijn 
heldere stippen tegen een donkere achtergrond doet denken aan 
de oneindigheid van het universum en sterrenconstellaties.
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Cubes Noir | C1 Cubes Zinc | C2
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Ombelle Ardoise | Dune

Exotische reis. Een poëtisch, Japans motief dat tederheid oproept 
en ons meeneemt op reis, dankzij de heldere, witte achtergrond 
en het contrasterende e�ect van de schermbloemige motieven.
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Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Samenstelling van motief O1

•  Achtergrond: wit Standard 

•  Motief: Ardoise | V1

Aanbevolen profielen

• Quick-Lock® wit

• Quick-Lock® Ardoise

•  Eiland Insula® 76A wit

Samenstelling van motief O2

•  Achtergrond: wit Standard 

•  Motief: Dune | D4

Aanbevolen profielen

•  Quick-Lock® wit

•  Quick-Lock® Dune

•  Eiland Insula® 76A wit

Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Ombelle Ardoise | O1



Exotische reis. Een poëtisch, Japans motief dat tederheid oproept 
en ons meeneemt op reis, dankzij de heldere, witte achtergrond 
en het contrasterende e�ect van de schermbloemige motieven.
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Ombelle Ardoise | O1 Ombelle Dune | O2
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Bayadère Aluminium | Calcaire

Reis naar de horizon. Een geometrisch lijnmotief met een 
vanzelfsprekende eenvoud, waarin het ritme van fijne lijntjes 
perspectief schept en een immens rustgevend comfort 
verzekert.
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Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2

Bayadère Aluminium | B1

Samenstelling van motief B1

•  Achtergrond: Aluminium | M1

•  Motief: wit Standard 

Aanbevolen profielen

•  Quick-Lock® wit

•  Quick-Lock® Aluminium

•  Eiland Insula® 76A wit

Samenstelling van motief B2

•  Achtergrond: Calcaire | D2

•  Motief: wit Standard

Aanbevolen profielen

• Quick-Lock® wit

• Quick-Lock® Calcaire

•  Eiland Insula® 76A wit

Motief voorgesteld op schaal 1:10.

Motief voorgesteld op schaal 1:10.
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Bayadère Aluminium | Calcaire

Reis naar de horizon. Een geometrisch lijnmotief met een 
vanzelfsprekende eenvoud, waarin het ritme van fijne lijntjes 
perspectief schept en een immens rustgevend comfort 
verzekert.
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Bayadère Aluminium | B1 Bayadère Calcaire | B2

De lijnen zijn zo boeiend dat 
je het motief in alle richtingen 
zou willen draaien om trillingen 
te creëren.
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Bedruk het 
plafondpaneel 
met een 
afbeelding 
naar keuze!

30



Bedruk het 
plafondpaneel 
met een 
afbeelding 
naar keuze!

Totale ontwerpvrijheid

Vanaf 1 plafondpaneel

Goedgekeurde 
prestaties
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MYCONCEPT, voor unieke & 100% 
gepersonaliseerde ruimtes!

Voor unieke & 100% gepersonaliseerde ruimtes biedt de service MyConcept u de mogelijkheid 
om akoestische plafondpanelen te bedrukken met een afbeelding naar keuze. Bedrijfslogo's, 
teksten, symbolen, foto's of tekeningen ... Geen idee is te gek!
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MYCONCEPT BIEDT U:

•  De mogelijkheid om het plafond te gebruiken als decoratieve ondergrond, 
op één of meerdere plafondpanelen*.

•  Plafondpanelen met goedgekeurde prestaties.

•  De veiligheid van een voorontwerp voor de bestelling wordt opgestart.

•  Een afdruk in hoge resolutie.

•  Begeleiding tijdens uw hele project:

1 2 3 4 5

Keuze van 
uw afbeelding

Controle van 
uw afbeelding

Akkoord voor 
afdrukken** (AvA)

Bedrukking 
en levering

Hulp bij  
de plaatsing

AvA

Datum:
Handtekening:

1

1

4

2

5

3

6

2

* Afhankelijk van de resolutie van de visual, met minstens 300 dpi. Vraag het ons.

**  Rekening houdend met de productiemethoden is het akkoord voor afdrukken niet contractueel bindend en wordt het slechts als voorbeeld 
aangeboden. De kleuren van de MyConcept plafondpanelen kunnen licht variëren tussen verschillende productieloten.



MYCONCEPT, voor unieke & 100% 
gepersonaliseerde ruimtes!

Voor unieke & 100% gepersonaliseerde ruimtes biedt de service MyConcept u de mogelijkheid 
om akoestische plafondpanelen te bedrukken met een afbeelding naar keuze. Bedrijfslogo's, 
teksten, symbolen, foto's of tekeningen ... Geen idee is te gek!
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MYCONCEPT BIEDT U:

•  De mogelijkheid om het plafond te gebruiken als decoratieve ondergrond, 
op één of meerdere plafondpanelen*.

•  Plafondpanelen met goedgekeurde prestaties.

•  De veiligheid van een voorontwerp voor de bestelling wordt opgestart.

•  Een afdruk in hoge resolutie.

•  Begeleiding tijdens uw hele project:

Hulp bij  
de plaatsing

* Afhankelijk van de resolutie van de visual, met minstens 300 dpi. Vraag het ons.

**  Rekening houdend met de productiemethoden is het akkoord voor afdrukken niet contractueel bindend en wordt het slechts als voorbeeld 
aangeboden. De kleuren van de MyConcept plafondpanelen kunnen licht variëren tussen verschillende productieloten.
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MYCONCEPT, voor unieke & 100% 
gepersonaliseerde ruimtes!

HET AANBOD MYCONCEPT PRAKTISCH

Kenmerken:

   Afmetingen: 
600 x 600 mm 
600 x 1200 mm 
Andere afmetingen: vraag het ons.

   Dikte: 22 mm

   Kantafwerking A

   Geschikt voor T15 / T24
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MYCONCEPT, voor unieke & 100% 
gepersonaliseerde ruimtes!

HET AANBOD MYCONCEPT PRAKTISCH

Prestaties van het systeem:

   Geluidsabsorptie: αw = 0,95 
Ongeacht de dekkingsgraad* van 
de afbeelding op het plafondpaneel

   Brandreactie: afhankelijk van de 
dekkingsgraad* van de afbeelding op 
het plafondpaneel. Vraag het ons.

   BINNENLUCHTKWALITEIT:  

Andere prestaties en eigenschappen:  
ga naar de website www.eurocoustic.nl
*  Dekkingsgraad van de afbeelding op het plafondpaneel: 

verhouding tussen de bedrukte oppervlakte en de totale 
oppervlakte van het paneel.

Kenmerken:

   Afmetingen: 
600 x 600 mm 
600 x 1200 mm 
Andere afmetingen: vraag het ons.

   Dikte: 22 mm

   Kantafwerking A

   Geschikt voor T15 / T24

Voor uw afbeeldingen: 

• Formaten .pdf, .jpeg, .gif of .ai

• Minimale resolutie van 300 dpi



Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 56 37 02 40
Fax: +33 (0)1 56 37 02 69

www.eurocoustic.nl

Rekening houdend met kopieertechnieken zijn de kleuren van de kleurschakeringen van deze brochure niet 
contractueel bindend. * De kleuren van de EuroColors & EuroDesign plafondpanelen en de Quick-Lock® EuroColors 
profielen kunnen licht variëren tussen verschillende productieloten.

Deze brochure wordt verstrekt ter informatie, en het bedrijf Saint-Gobain Eurocoustic behoudt zich het recht voor 
om de hierin aangeboden informatie op elk moment te wijzigen. Saint-Gobain Eurocoustic kan niet garanderen dat 
de informatie volledig is en dat deze geen feitelijke onjuistheden bevat. Als de producten en systemen die in deze 
brochure worden gepresenteerd niet worden gebruikt en/of toegepast in overeenstemming met de Franse technische 
standaarddocumenten en de technische adviezen, en overeenkomstig de geldende normen en regels van goed 
vakmanschap, kan Saint-Gobain Eurocoustic op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De resultaten van de 
testrapporten en de classificatieverslagen in deze brochure zijn verkregen in gestandaardiseerde testomstandigheden. 
Deze brochure bevat verwijzingen naar merken en octrooien die door industriële-eigendomsrechten zijn beschermd.
Elk van de elementen waaruit deze brochure bestaat (zoals teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties en schema's) 
wordt beschermd krachtens het intellectuele-eigendomsrecht. Deze elementen zijn niet bindend; evenzo kunnen de 
schema's niet worden beschouwd als bindende uitvoeringstekeningen. Elke reproductie van deze brochure, geheel 
of gedeeltelijk, of van de elementen ervan, op welk medium ook, is verboden tenzij hiervoor vooraf schriftelijk 
toestemming is verleend door Saint-Gobain Eurocoustic. Reproductie en verkoop verboden.
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