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Succesverhalen zoals die van de magnesietgebonden 
houtwolplaat zijn altijd een combinatie van heldere visie, 
innovatie en consistentie. Sinds 1908, toen de houtwolplaat als 
revolutionair bouwproduct werd geïntroduceerd, heeft dit product 
een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt.

Met de eerste stappen in de richting van functie en design begon 
in 1935 de weg om een   cultobject te worden. Van Japan tot 
Amerika, van Finland tot Zuid-Afrika, het houtwolpaneel was en is 
vandaag de dag de blikvanger in veel bekende gebouwen, niet 
alleen aan het plafond. Zeer functioneel en tijdloos aantrekkelijk, 
het heeft voldaan aan de eisen van veranderende architecturale 
stijlen en functionele vereisten.

EN WERELDWIJD GEVRAAGD 

01  Kantine van voetbalclub Ajax Amsterdam 1935 
02  Luchthavengebouw Aruba 1976 
03  Erasmusuniversiteit Rotterdam 
04  Hogeschool Rhein-Waal
05  American International College, Koeweit 

fotocredits: © Matt Livey

Tijdloos 
modern

Zo ziet duurzame akoestiek eruit. De 
hoogwaardige akoestische oplossingen van 
houtwol openen een bijna onbeperkte variatie 
aan ontwerpen en leveren een consistente 
bijdrage aan het creëren van ecologisch 
leefbare ruimtes. 

Dit wordt niet in de laatste plaats onderstreept 
door de toekenning van het internationaal 
bekende Cradle-to-Cradle® GOLD certificaat 
voor de HERADESIGN® kleuren naturel en wit.

„ CREATIEF EN 
GRENSVERLEGGEND” 

2021
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Ruimtes waar  
je je thuis voelt

DE VRAAG NAAR EEN LEEFBARE, POSITIEVE 
OMGEVING IS GROTER DAN OOIT. 
ARCHITECTEN, PLANNERS EN BOUWERS OVER 
DE HELE WERELD MOETEN MET DEZE CLAIM 
WORDEN GEZIEN. HET IS ONZE MISSIE OM U 
DE PRODUCTEN TE GEVEN WAARMEE U DEZE 
UITDAGING KUNT REALISEREN.

01  Wetenschapspark Linz / Oostenrijk, 
fotocredits: © H. Hurnaus, 
HERADESIGN® Fine

02  Stubaier Gletsjersbaan / Tirol, Oostenrijk, 
fotocredits: © FOTOKUNST - haas & vrienden Ltd., 
HERADESIGN® Fine

Met de hoogwaardige HERADESIGN® akoestische oplossingen 
gemaakt van ecologisch verantwoorde materialen, uitgerust met 
de beste functionaliteit en bijna onbeperkte ontwerpvariatie, 
leveren we onze consistente bijdrage aan de creatie van moderne 
woonruimtes.

HERADESIGN®. Zo ziet duurzame akoestiek eruit.
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HERADESIGN® houdt zich al tientallen jaren bezig met het 
complexe onderwerp akoestiek. Dat betekent voor ons niet 
alleen onderzoek doen naar het fenomeen geluid en akoestiek, 
maar ook duurzame, akoestisch geoptimaliseerde oplossingen 
ontwikkelen. Akoestiek is een van de belangrijkste elementen 
die een grote impact hebben op het welzijn, de stemming en de 
gemoedstoestand van mensen, ook als ze zich daar niet bewust 
van zijn.

Onder het productmerk HERADESIGN® ontwikkelt, produceert 
en verkoopt Knauf Ceiling Solutions hoogwaardige akoestische 
systemen voor plafond- en wandmontage op basis van houtwol 
met een uniek en tijdloos designkarakter en een breed scala aan 
vormgevingsmogelijkheden. Het originele „warme” karakter 
van de houtwolstructuur maakt onze producten onmiskenbaar. 
De diepgaande competentie, tientallen jaren ervaring en de 
traditionele oorsprong van het bedrijf leiden tot uitstekende 
akoestische oplossingen die het welzijn en de prestaties verhogen. 
Ontspanning en concentratie leiden tot succes!

De belangrijkste toepassingsgebieden van HERADESIGN® 
akoestische systemen zijn onderwijs, sport, kantoor, infrastructuur, 
entertainment en vrije tijd.

In deze productcatalogus kunt u meer te weten komen 
over de verscheidenheid aan producten, de uitstekende 
geluidsabsorptiewaarden en de ontwerpmogelijkheden van 
HERADESIGN® akoestische oplossingen.

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN VAN 
HERADESIGN® VERMINDEREN ALLE 
STORENDE GELUID. BIJNA ALLE. OMDAT ER 
GELUIDSBRONNEN KUNNEN ZIJN DIE WE NIET 
KUNNEN CONTROLEREN. MAAR NIET ALLE 
VERSCHILLENDE FACTOREN ZIJN ZO DUIDELIJK 
GEASSOCIEERD MET GELUID. BESLISSEND 
VOOR EEN AANGENAAM EN POSITIEVE 
KAMERAMBIENCE IS NIET ALLEEN WAT WIJ 
HOREN, MAAR BOVENAL WAT WIJ VOELEN.

Akoestiek

01  Alpha Bank in Kiev, Oekraïne, 
fotocredits: © Sergiy Kadulin, 
HERADESIGN® Superfine
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Qualitätsgütesiegel  
von Knauf AMF

PEFC/06-35-253

„ Alles voor in 
een groene 
omgeving”

Dankzij de uitstekende geluidsabsorptiewaarden en het gebruik  
van duurzame materialen en technologieën leveren  
HERADESIGN® akoestische oplossingen een belangrijke bijdrage 
aan het verbeteren van de sfeer in de ruimte. Het welzijn wordt 
verhoogd en daarmee ook de concentratie, de efficiëntie en de 
prestaties.

HERADESIGN® akoestische oplossingen zijn biologisch 
verantwoord en volkomen ongevaarlijk. Akoestiek en design  
met een goede „Groen geweten”!

FSC®-gecertificeerde producten op aanvraag verkrijgbaar.

HOUTEN WOL AKOESTISCHE PANELEN 
VAN HERADESIGN® BIEDEN VEEL 
ONTWERPMOGELIJKHEDEN EN 
FUNCTIONALITEITEN DOOR HET GEBRUIK 
VAN HOOGWAARDIGE GRONDSTOFFEN EN 
INNOVATIEVE PRODUCTIETECHNOLOGIEN.

01  Wasserwelten Langenhagen/Deutschland, 
fotocredits: © David Matthiessen, 
HERADESIGN® Superfine

02  Wasserwelten Langenhagen/Deutschland, 
fotocredits: © David Matthiessen, 
HERADESIGN® Superfine

Knauf Ceiling Solutions ontwikkelde al in 2017 een wereldwijd uniek proces voor het terugwinnen van bindmiddelen  
uit houtwolpanelen op de locatie Ferndorf (Oostenrijk): Met het nieuwe bindmiddelterugwinningssysteem (hercalcineren) 
intensiveerde het bedrijf het afvalvrije proces en de consequente instap in circulaire productie bij HERADESIGN® 
Houtwolpanelen. 

Sindsdien wordt jaarlijks 4.000 ton productieresten uit de paneelproductie teruggevoerd in het productieproces.  
Al met al verlaagt Knauf Ceiling Solutions met het hercalcinatiesysteem niet alleen de eigen kosten voor de inkoop van 
bindmiddelen, maar levert het ook een belangrijke bijdrage aan klimaatbescherming. Want bij de (energie-intensieve) 
productie van één ton van het bindmiddel magnesiet komt één ton CO2 vrij. Dit resulteert in een besparing van 4.000 ton 
CO2 per jaar. Bovendien resulteert het vermijden van materiaaltransporten van de productiefaciliteit naar de stortplaats in 
meer dan 600 minder vrachtwagenladingen per jaar.
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OPEN EN UNIFORME 
OPPERVLAKTESTRUCTUUR
Alleen met de door HERADESIGN® ontwikkelde 
technologieën en kwaliteitsnormen is het 
mogelijk om open, homogene en licht ogende 
oppervlaktestructuren te produceren met 
tegelijkertijd weinig bindmiddelafzetting. Deze 
unieke structuur geeft de panelen een nobel en 
exclusief karakter en maakt ze toepasbaar in 
hoogwaardige interieurtoepassingen.

NAUWKEURIGHEID  
EN TOLERANTIE
De bandvormingstechnologie die 
HERADESIGN® als enige fabrikant gebruikt, 
maakt de productie van diktetoleranties van 
slechts +/- 1 mm mogelijk.

DIVERSE RANDAFWERKINGEN 
Productietechnologie en bindmiddelen 
maken nauwkeurige en hoogwaardige 
randafwerkingen mogelijk voor bijna alle op 
de markt beschikbare plafondsystemen en 
profielen.

GELUIDSABSORPTIE
Als decoratieve toepassingen in wand- en 
plafondconstructies kunnen HERADESIGN® 
akoestische panelen geluidsabsorptiewaarden 
tot αw = 1,0 bereiken.

BRANDGEDRAG –  
NIET-BRANDBAAR (A2)
HERADESIGN® akoestische panelen hebben het 
standaard brandgedrag B-s1, d0. Daarnaast 
kunnen met de producten HERADESIGN® 
Fine A2 en HERADESIGN® Superfine A2 
akoestische houtwolpanelen met brandgedrag 
A2-s1, d0 worden aangeboden!.. 

HOGE MECHANISCHE STERKTE
Crashtest tot 85 km/u – HERADESIGN® 
akoestische panelen doorstaan   met gemak 
de balvaste test volgens DIN 18032 en EN 
13964! Dit is ook te danken aan het bindmiddel 
magnesiet, dat dankzij zijn eigenschappen 
een langdurige vezelelasticiteit en sterkte 
garandeert.

HOGE DUURZAAMHEID
Geschikt voor binnenomstandigheden tot een 
relatieve luchtvochtigheid van 90%. Magnesiet 
beschermt de houtcellen tegen veroudering  
en vernietiging door schimmelaantasting en 
micro-organismen.

VOCHT- EN  
KLIMAATREGULEREND 
Magnesiet is een hygroscopisch en opbouwend 
biologisch erkend bindmiddel. Daarom hebben 
HERADESIGN® akoestische panelen naast hun 
akoestische en decoratieve eigenschappen ook 
vocht- en klimaatregulerende functies.

LAAG KRIMPGEDRAG
HERADESIGN® akoestische panelen worden 
geleverd met een optimaal geconditioneerd 
evenwichtsvochtgehalte en hebben daardoor 
een krimpgedrag van slechts 1 mm bij plaatsing. 
Hierdoor is er nauwelijks waarneembare 
voegvorming in het plafond.

NATUUR ONTMOET TREND 
Naast het certificaat „bouwbiologische 
onschadelijkheid” (Instituut voor Bouwbiologie 
in Rosenheim), richt HERADESIGN® zich 
ook op duurzaamheid en behoud van 
hulpbronnen in termen van producttechnologie 
en grondstofgebruik (EPD – AUB 
Umweltdeklaration nach EN ISO 14025).

HOGE KWALITEIT EN  
DUURZAME GRONDSTOFFEN
HERADESIGN® gebruikt magnesiet, het 
ideale bindmiddel voor houtvezels. Magnesiet 
beschermt de vezels en houdt ze blijvend 
elastisch. Alleen hout uit duurzame bosbouw 
wordt gebruikt in het productieproces.  
Voor het productieproces wordt alleen  
PEFC®-gecertificeerd of FSC®-gecertificeerd 
hout uit duurzame bosbouw gebruikt.

PRODUCTPORTFOLIO 
HERADESIGN® is de enige fabrikant van 
zichtbare houtwoltoepassingen die naast de 
klassieke vezeloppervlakken ook decoratieve 
fijnporige en „gesloten” oppervlakken aanbiedt.

Duurzaam.
Functioneel.

HOUT, WATER EN MAGNESIET ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN 
HERADESIGN® AKOESTISCHE PANELEN.
 
Deze combinatie van materialen is absoluut ongevaarlijk in  
termen van bouwbiologie. Het magnesietgebonden  
houtwolpaneel van HERADESIGN® is een natuurproduct en 
daardoor zeer trendy.

HERADESIGN® akoestische panelen kunnen een levensduur  
van meer dan 80 jaar in het gebouw aantonen. En mocht het  
ooit nodig zijn: Magnesietgebonden houtwolpanelen kunnen 
worden afgevoerd of gerecycled.
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Sensueel tot exotisch, klassiek tot lineair, extravagant tot subtiel: 
de talrijke nationale en internationale referentieobjecten van 
HERADESIGN® kunnen vele interessante manieren worden 
beschreven. Bovenal bevestigen ze één ding: de acceptatie van 
een goed ontworpen productassortiment dat recht doet aan de 
verschillende stijlen en eisen over de hele wereld.

Laat u inspireren door een reis door de wereld van voorheen 
onvoorstelbare ontwerpmogelijkheden.

03

01  Bartle Bogle Hegarty Londen HQ, Verenigd Koninkrijk, 
HERADESIGN® Superfine

02  Auditorium van de universiteit in Lublin, Polen, 
HERADESIGN® Superfine

03  Archiproducts Office, Milaan, Italië, 
HERADESIGN® Superfine

02
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01  Sea Containers House, Verenigd Koninkrijk, 
HERADESIGN® Fine

02  Maier & Korduletsch, Vilshofen, Germany, 
HERADESIGN® Fine

03  ANTHILL Co-Working space, Kiev, Ukraine, 
HERADESIGN® Fine
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01  Goerzwerk, Berlijn, Duitsland, 
fotocredits: © Brigida González, 
HERADESIGN® Superfine

02  Astarta Business Center, Kiev, Oekraïne, 
HERADESIGN® Baffel basic
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01  Schietbaan HSG in München, Duitsland, 
HERADESIGN® Superfine

02  Showroom Jolo Fashion, Nederland, 
HERADESIGN® Fine

03  Maier & Korduletsch, Vilshofen, Duitsland, 
HERADESIGN® Fine
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Niet alleen de kwaliteit van de akoestiek is belangrijk voor 
ons, we bieden oplossingen die er ook nog eens uniek 
uitzien. De typische, karaktervolle oppervlaktestructuur van 
de houtwolpanelen is ideaal voor creatieve vormgeving en 
kleurdesign. Er is een bijna oneindig aantal kleuren om uit te 
kiezen – bijna elke kleur uit de gangbare kleursystemen zoals  
RAL of NCS kan worden gekozen.

Om HERADESIGN® akoestische panelen in standaard-, 
pastel- en full-tone kleuren te kleuren, worden emulsieverven 
en silicaatverven op basis van kaliumwaterglas en organische 
bindmiddelen gebruikt. Voor de gekleurde platen zijn 
voorgekleurde schroefkoppen in naturel en wit verkrijgbaar.

Ook voor toepassingen in wellnessruimtes, zwembaden enz. 
bieden wij panelen in de passende kleurkwaliteitsnorm.

01  SER Solutions, Pasching, Oostenrijk, 
fotocredits: © Stefan Mayerhofer, 
HERADESIGN® Superfine

02  Hotel Rovinj, Kroatië, 
HERADESIGN® Superfine

03  Thermen Wenen, Oostenrijk 2011, 
fotocredits: © Cathrine Stukhard, 
HERADESIGN® Superfine

02

01

03

Kleuren
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01  AIC International College, Koeweit, 
fotocredits: © Matt Livey, HERADESIGN® Creative
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Geluidsabsorptiewaarden
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Productprogramma voor HERADESIGN® Macro

HERADESIGN® Macro
1-laags magnesietgebonden akoestisch houtwolpaneel 
(vezelbreedte ca 3 mm).

	Karakteristieke oppervlaktestruktuur 
	Bouwbiologisch aanbevolen

Nominale maat in mm  
(andere formaten op aanvraag)

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Productdikten 1-laags 25 mm 

Gewicht kg/m² 12.4

Brandgedrag conform EN 13501-1: B-s1, d0 

Speciale formaten op aanvraag. Lengte tot max 2400 mm.

met akoestische lagen

HERADESIGN® Macro  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm 
αw 0.70 (L) NRC = 0.75  
Geluidsabsorptieklasse C 

incl akoestische lagen

 1

 2

 1

Uitgebreide gedetailleerde informatie zijn te vinden op:  
www.knaufceilingsolutions.com

Produktprogramma standaard

HERADESIGN® Macro  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.70 (LM) NRC = 0.75 
Geluidsabsorptieklasse C

 2
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HERADESIGN® Fine  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25
αw 0.85  NRC = 0.90 
Geluidsabsorptieklasse B 

Geluidsabsorptiewaarden
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Geluidsabsorptiewaarden
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HERADESIGN® Fine
1-laags magnesietgebonden akoestisch houtwolpaneel 
(vezelbreedte ca 2 mm).

	Karakteristieke oppervlaktestruktuur
	 Bouwbiologisch aanbevolen
	 Cradle to Cradle Certified® Gold*

* Alleen Cradle to Cradle Gold-gecertificeerd voor wit en naturtone 13 kleuren

Nominale maat in mm 
(andere formaten op aanvraag)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Productdikten 1-laags

15 mm 

25 mm

35 mm

Gewicht kg/m² 

8.2 (15 mm)

13.3 (25 mm)

17.5 (35 mm)

Brandgedrag conform EN 13501-1: B-s1, d0

Speciale formaten op aanvraag. Lengte tot max 2400 mm.

Productprogramma voor HERADESIGN® Fine

met akoestische lagen

incl akoestische lagen

 2

 1

HERADESIGN® Superfine
1-laags magnesietgebonden akoestisch houtwolpaneel 
(vezelbreedte ca 1 mm).

	Mooie oppervlaktestructuur
	 Bouwbiologisch aanbevolen
	 Cradle to Cradle Certified® Gold*

* Alleen Cradle to Cradle Gold-gecertificeerd voor wit en naturtone 13 kleuren

Productprogramma voor HERADESIGN® Superfine

Nominale maat in mm 
(andere formaten op aanvraag)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Productdikten 1-laags

15 mm 

25 mm

35 mm

Gewicht kg/m² 

7.8 (15 mm)

12.6 (25 mm)

16.5 (35 mm)

Brandgedrag conform EN 13501-1: B-s1, d0

Speciale formaten op aanvraag. Lengte tot max 2400 mm.

met akoestische lagen

incl akoestische lagen

 2  1
 2  1

Uitgebreide gedetailleerde informatie zijn te vinden op:  
www.knaufceilingsolutions.com

HERADESIGN® Fine  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm
αw 0.90 (L)  NRC = 0.90 
Geluidsabsorptieklasse A 

HERADESIGN® Superfine  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.85 (H) NRC = 0.85 
Geluidsabsorptieklasse B 

HERADESIGN® Superfine  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25mm
αw 1.00 NRC = 1.00 
Geluidsabsorptieklasse A 

Produktprogramma standaard

 2

 1
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Geluidsabsorptiewaarden
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Geluidsabsorptiewaarden
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HERADESIGN® Plano
1-laags magnesietgebonden akoestisch houtwolpaneel.

	 „gesloten” oppervlak
	 Bouwbiologisch aanbevolen
	 Cradle to Cradle Certified® Gold*

* Alleen Cradle to Cradle Gold-gecertificeerd voor wit en naturtone 13 kleuren

Productprogramma voor HERADESIGN® Plano

Nominale maat in mm 
(andere formaten op aanvraag)

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Productdikten 1-laags 25 mm 

Gewicht kg/m² 15.0

Brandgedrag conform EN 13501-1: B-s1, d0 

Speciale formaten op aanvraag. Lengte tot max 2400 mm.

HERADESIGN® Micro
1-laags magnesietgebonden akoestisch houtwolpaneel. 

	 fijnporige structuur
	 Bouwbiologisch aanbevolen
	Cradle to Cradle Certified® Gold*

* Alleen Cradle to Cradle Gold-gecertificeerd voor wit en naturtone 13 kleuren

Productprogramma voor HERADESIGN® Micro

Nominale maat in mm 
(andere formaten op aanvraag)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Productdikten 1-laags
25 mm 

35 mm

Gewicht kg/m² 
15.0 (25 mm) 

19.0 (35 mm) 

Brandgedrag conform EN 13501-1: B-s1, d0 

Speciale formaten op aanvraag. Lengte tot max 2400 mm.

met akoestische lagen

incl akoestische lagen

Uitgebreide gedetailleerde informatie zijn te vinden op:  
www.knaufceilingsolutions.com

 2
 1

met akoestische lagen

incl akoestische lagen

HERADESIGN® Micro  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 
αw 0.35 (LM) NRC = 0.50 
Geluidsabsorptieklasse D 

HERADESIGN® Micro  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm
αw 0.35 (L) NRC = 0.35 
Geluidsabsorptieklasse D 

HERADESIGN® Plano  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.3 (L) NRC = 0.30 
Geluidsabsorptieklasse D 

HERADESIGN® Plano  
25 mm TCH 225 mm MW DP9 25 mm
αw 0.40 (L) NRC = 0.45 
Geluidsabsorptieklasse D 

Produktprogramma standaard

 2

 1

 2

 1
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Products

01  Desert City, Madrid, Spanje 
HERADESIGN® Fine

01
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  Akoestisch paneel voor verhoogde 
brandveiligheidseisen.

	 Niet-brandbare houtwol: akoestisch paneel  
met brandgedrag conform DIN-EN 13501-1: A2,s1, d0

	 Uitstekende geluidseigenschappen
	 Bouwbiologisch aanbevolen

Productprogramma voor HERADESIGN®  
Fine A2, Superfine A2

Nominale maat in mm 
(andere formaten op aanvraag)

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Productdikten 1-laags
15 mm 

25 mm

Gewicht kg/m² 

Fine A2
13.0 (15 mm) 

19.0 (25 mm) 

Superfine A2
12.0 (15 mm) 

18.0 (25 mm)

Reaction to fire according to EN 13501-1: A2-s1, d0

Speciale formaten op aanvraag. Lengte tot max 2400 mm.

Uitgebreide gedetailleerde informatie zijn te vinden op:  
www.knaufceilingsolutions.com

 2

 1

 1

HERADESIGN® Fine A2

HERADESIGN® Superfine A2

HERADESIGN® Superfine A2  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.85 (H) NRC = 0.90 
Geluidsabsorptieklasse B 
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Geluidsabsorptiewaarden 

HERADESIGN® Fine A2  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.75 (MH) NRC = 0.80 
Geluidsabsorptieklasse C 

met akoestische lagen

HERADESIGN® Fine A2  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm
αw 0.80 (LH) NRC = 0.90 
Geluidsabsorptieklasse C 

 2

incl akoestische lagen incl akoestische lagen

HERADESIGN® Superfine A2  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25mm
αw 0.95 NRC = 0.95 
Geluidsabsorptieklasse A 

 2

met akoestische lagen

Productprogramma voor Klasse A2
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01  Cirrus Logic, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, 
fotocredits: © McAteer Photograph, 
HERADESIGN® Baffel basic

01

AK-01 plus
Plattendicke: 25 mm

SK-04 plus
Plattendicke: 25 mm

2
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2
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AK-01 plus
Plattendicke: 25 mm

SK-04 plus
Plattendicke: 25 mm

2
5

2
5

50 50

9 9

2
5

4
0

HERADESIGN®

Fine plus
HERADESIGN®

Superfine plus
HERADESIGN®

Micro plus
HERADESIGN®

Plano plus
HERADESIGN®

Macro plus

Produktprogramma Plus

Nominale maat mm 1200 x 600 mm

Productdikten 2-laags

50 mm (25/25 mm)

55 mm (15/40 mm) 

65 mm (25/40 mm)

Edge design

AK-01 plus (25/25 mm)

SK-04 plus (15/40 mm) 

SK-04 plus (25/40 mm) 

Gewicht kg/m² 

Macro plus
14.7 (25/25 mm)

16.0 (25/40 mm)

Fine plus

15.6 (25/25 mm)

11.8 (15/40 mm) 

16.9 (25/40 mm)

Superfine 
plus

14.9 (25/25 mm)

11.4 (15/40 mm) 

16.2 (25/40 mm)

Micro plus
Plano plus

17.3 (25/25 mm)

18.6 (25/40 mm)

Brandgedrag conform EN 13501-1: B-s1, d0
Fine en Superfine ook verkrijgbaar in A2-kwaliteit

Samengesteld product gemaakt van  
magnesietgebonden akoestisch houtwolpaneel  
en minerale-wolabsorber.

	 Uitstekende geluidsabsorptiewaarden
	 Met bescherming tegen doorsijpelen
	Eenvoudiger en sneller te monteren

Uitgebreide gedetailleerde informatie zijn te vinden op:  
www.knaufceilingsolutions.com

Leverbaar met de volgende randafwerkingen

125  250  500  1000  2000 4000

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 Pr
ak

tis
ch

e 
 

ge
lu

id
sa

bs
or

pt
ie

co
ëf

fic
ië

nt
 α

P

Frequentie

 4 3

125  250  500  1000  2000 4000

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 Pr
ak

tis
ch

e 
 

ge
lu

id
sa

bs
or

pt
ie

co
ëf

fic
ië

nt
 α

P

Frequentie

 2
 1

Geluidsabsorptiewaarden 

HERADESIGN® Fine plus  
25+25 mm TCH 200 mm 
αw 0.90 (L) NRC = 0.90 
Geluidsabsorptieklasse A 

HERADESIGN® Superfine plus  
25+25 mm TCH 200 mm 
αw 1.00 NRC = 1.00 
Geluidsabsorptieklasse A 

incl akoestische lagen incl akoestische lagen

HERADESIGN® Plano plus  
25+25 mm TCH 225 mm 
αw 0.40 (L) NRC = 0.45 
Geluidsabsorptieklasse D 

Produktprogramma Plus

  3 1

 2 4

AK-01 plus  
paneeldikte: 25 mm

SK-04 plus  
paneeldikte: 25 mm

Akoestisch paneel van houtwol.  
Verkrijgbaar in de volgende oppervlaktestructuren:

incl akoestische lagen

HERADESIGN® Micro plus  
25+25 mm TCH 200 mm
αw 0.35 (L) NRC = 0.35 
Geluidsabsorptieklasse D 

incl akoestische lagen
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 1  HERADESIGN® Sluitprofielen
 2  HERADESIGN® Inspectieluik voor inbouw in wand- en plafondconstructies
 3  HERADESIGN® Hoekelement
 4  HERADESIGN® Schroeven
 5  HERADESIGN® Akoestische laag
 6  HERADESIGN® PE-foliezakken tegen doorsijpelen tbv Akoestische laag
 7  KCS T-profielsysteem
 8  HERADESIGN® Brandpreventiekasten

HERADESIGN® retoucheer- en reparatiespuitbussen voor akoestische panelen en schroeven van HERADESIGN® (niet afgebeeld) 
HERADESIGN® bitholder (niet afgebeeld)
HERADESIGN® Sonic end profile (niet afgebeeld)
HERADESIGN® LED-verlichtingssysteem (niet afgebeeld)

 1

 6

 7

 4

 5

WIJ VINDEN DE JUISTE AKOESTISCHE OPLOSSING  
VOOR UW WELZIJN. 

Profiteer van de vele toepassingsmogelijkheden van HERADESIGN®-producten en hun eenvoudige 
montagesystemen. Of het nu gaat om plafond- of wandconstructies, gestandaardiseerde of speciale 
montagesystemen met ingenieuze systeemonderdelen van HERADESIGN®.

Systemen
	 Baffel
	 Plafondeilanden
	 Wandabsorbers
	 Montage met sluitprofielen
	 Schroefmontage op houten latten
	Schroefmontage op CD-profielen
	 Verlaagd plafond met zichtbare T-profielen
	 Verlaagd plafond met verdekte T-profielen
	 HERADESIGN® Creative

 2

 8

 3

 4

Toebehoren
HERADESIGN® akoestische panelen zijn hoogwaardige houtwolpanelen die 
zorgvuldig worden verpakt en gecontroleerd op de bouwplaats worden afgeleverd. 
Andere essentiële factoren voor een mooi plafond of wand zijn echter ook de exacte 
afwerking en geschikte werkomstandigheden, evenals de juiste accessoires en 
systeemonderdelen
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01  Rhein-Waal Hogeschool in Kleve, Duitsland, 
HERADESIGN® Baffel AluDesign Superfine

02  Hoerbiger, Wenen, Oostenrijk, 
HERADESIGN® Baffel basic superfine

03  Partner Construction & Design, Kiev, Oekraïne, 
HERADESIGN® Baffel Plain Fine

Baffels – als u wilt dat het plafond vrij blijft
Er zijn ruimtes die een optimalisatie van de akoestiek nodig hebben, maar waarbij het plafond niet over het  
hele oppervlak wordt afgedekt. De reden hiervoor kunnen bijvoorbeeld plafonds zijn met betonkernactivering  
of technische installaties die langs het plafond lopen. Of het is om bouwkundige redenen gewenst dat het  
originele plafond zichtbaar blijft. HERADESIGN® baffels zijn hier ideaal! Baffels zijn onafhankelijke twee 
(HERADESIGN® Baffel basic en HERADESIGN® Baffel plain) of drielaagse (HERADESIGN® Baffel AluDesign) 
akoestische modules. 
Beide typen zijn ontworpen met aan weerszijden akoestische toplagen van houtwol. In tegenstelling tot de 
tweelaagse baffel bevat de drielaagse baffel ook een kern van minerale wol. De combinatie van houtwol en 
minerale wol maakt uitstekende absorptiewaarden in een breed frequentiebereik mogelijk. Door hun bijzondere 
vorm creëren baffels unieke vormgevingsmogelijkheden en zijn daarom ook erg populair als designelement  
in scholen of openbare gebouwen.

	 Gerichte akoestische oplossingen waarbij het plafond vrij moet blijven
	 Verschillende formaten oppervlakte- en framedesign

02 03

01
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Wandabsorbers
Om de communicatie te vergemakkelijken, moeten plafonds altijd in harmonie zijn met de ruimteakoestiek. Een 
aangenaam gevoel van privacy en rust kan alleen worden gecreëerd in akoestisch goed ingerichte ruimtes. In 
sommige gevallen is het plafondoppervlak echter niet voldoende om een   ruimte akoestisch optimaal af te stemmen. 
Hier bevelen wij onze zeer effectieve wandabsorbers aan. Zij zijn de garantie voor de aanpassing aan uw 
akoestische eisen. Met de gebruikelijke diversiteit en flexibiliteit natuurlijk.

De HERADESIGN® wandabsorber is een akoestisch effectief wandpaneel gemaakt van magnesietgebonden 
houtwolpanelen met ingelijmde akoestische inleg. Het element wordt in één stuk geleverd, klaar voor installatie 
en kan snel en in elke positie op een stabiele, verticale ondergrond worden geïnstalleerd met behulp van het 
meegeleverde houten frame.

	  Houtwol-absorberend element met verborgen houten montageframe
	  HERADESIGN® Fine en Superfne oppervlak
	  Kleur naar keuze RAL, NCS etc.
	  Volledig geprefabriceerd en klaar voor montage verpakt
	  Individueel te monteren (staand, liggend, diagonaal)

 1  Hoekstuk 1200 of 600
 2  Langszijde 600
 3  Langszijde 1200
 4  Standaard 1200 of 600

Langszijde 1200Hoekstuk 1200 Langszijde 600 Hoekstuk 600

Plafondeilanden
De HERADESIGN® Sonic modulaire plafondeilanden zijn speciaal ontworpen voor grote ruimtes met 
individuele eilanden. Spraakverstaanbaarheid en concentratie verbeteren aanzienlijk door individuele 
akoestische optimalisatie. De plafondeilanden zijn echter meer dan alleen akoestische oplossingen:  
de unieke houtwol-look van de oppervlaktestructuur zorgt ook voor visueel aantrekkelijke en verrassende 
designvarianten.

HERADESIGN® Sonic modulaire plafondeilanden worden ook sterk aanbevolen als een latere 
geluidsabsorptiemaatregel. De snelle installatie maakt het mogelijk om de akoestiek en het welzijn in de ruimte 
te optimaliseren zonder dat het hele plafond moet worden verplaatst of vervangen. Plafondeillanden maken 
het ook mogelijk om ruimtes in dezelfde ruimte af te bakenen zonder scheidingswanden of roomdividers  
te plaatsen. Dat scheelt kosten en ruimte.

	Individuele akoestische optimalisatie 
	 Ontwerpopties
	 Flexibele toepassing 

Ook verkrijgbaar als bouwpakket:  
HERADESIGN® Sonic element  
1200x1200 of 2400x1200

 2  1
 3

 4
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Systeem S – Speciale systemen
Systeem S 2.1 montage met montageprofielen 
Het is niet alleen het plafond dat de kamer perfect maakt. Zet een bijzonder hoogtepunt in uw kamer –  
met een akoestische oplossing aan de muur. Profiteer van de vele toepassingsmogelijkheden van  
HERADESIGN® producten en de bijpassende montagesystemen.

	  Eenvoudige en snelle installatie dankzij op elkaar afgestemde systeemcomponenten
	  Voor wand- en plafondmontage
	  Hoge stabiliteit door doorlopende draag- en randprofielen
	  Aluminium bevestigingsprofielen voor hoogwaardige inbouwsystemen

 2

 1

 3

 4

 6

 5

 1  HERADESIGN® basisprofiel
 2  HERADESIGN® draagprofiel
 3  HERADESIGN® randprofiel
 4  HERADESIGN® afstandhouder
 5  HERADESIGN® akoestiekplaat
 6  HERADESIGN® boorschroef
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01  Taipei Lichamelijke  
Opvoeding College, Taiwan, 
HERADESIGN® Superfine

Systeem B – Schroefmontage
Systeem B 2.2 schroefmontage op CD-profielen

Balvaste uitvoering met panelen  
van 25 en 35 mm dik

TECHNISCHE INFORMATIE (VOOR BEIDE SOORTEN MONTAGE):

Balvaste uitvoering voor plafonds en wanden volgens DIN 18023 / deel 3 of EN 13964, bijlage D.
	  Minimaal drie schroeven per paneelbreedte en ondersteuning
	  Maximale afstand tussen de schroeven: <315 mm

Asafstand: Draaglatten / profielen 600/625 mm
   Basislatten / profielen 900 mm

Noniushanger:  900 mm

Minimale doorsneden:
Hout: > = 60/30 mm
Metall:  CD 60/27/0,6 mm

Aanbevolen paneeldikte: 25 mm voor plafonds, 35 mm voor wanden (uitzondering: Produktprogramma A2).

HERADESIGN® Plus producten zijn verkrijgbaar met een AK-01 randafwerking.  

Testcertificaten voor verschillende eisen op aanvraag verkrijgbaar (bijv. balvastheid).

Knauf Ceiling Solutions is geen systeemhouder in de zin van DIN-EN 13964.

Systeem B – Schroefmontage
Systeem B 2.1 schroefmontage op houten latten

Balvaste uitvoering met panelen  
van 25 en 35 mm dik

Uitgebreide gedetailleerde informatie over systeemstructuren,  
rapporten en installatie vindt u op: www.knaufceilingsolutions.com

01
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TECHNISCH ADVIES:

Verlaagd plafond met T-profiel T35 / 38 bijv. DONN® DX35.

De dwarswapening van het systeem moet worden uitgevoerd met afstandhouders – max.afstand 1200 mm.

Systeem A 2.1 Inschuifmontage – niet demonteerbaar, randafwerking VK-09 verkrijgbaar in diktes  
van 25 en 35 mm.

Bij systeem A 2.2 kan elke tweede paneel (paneeldikte 35 mm) worden gedemonteerd dankzij het  
randontwerp VK-10 en VK 10/5.

Platen zijn alleen beschikbaar voor de rastermaat 600.

TECHNISCH ADVIES:

Producten met een dikte van 15 mm worden alleen standaard geleverd in de formaten 600/600 of 625/625 mm. 

De paneelafmetingen zijn kleiner dan de rasterafmetingen, Profielbreedte > = 24 mm.

Randafwerking SK-04 is aan de achterzijde voorzien van een infrezing bij diktes van 25 en 35 mm.

Een brandwerende uitvoering is mogelijk in EI 30.

Minimale afhanghoogtes moeten in acht worden genomen.

HERADESIGN® Plus producten zijn mogelijk met een SK-04 randdesign.

Meer weten over onze T-profielen ?
Als u vragen heeft over de toepassing en systeemkeuze, staat uw verantwoordelijke vertegenwoordiger voor u klaar!  
Meer informatie vindt u op: www.knaufceilingsolutions.com

Systeem A – verdekte systemen
Systeem A 2.1 en 2.2 systeemplafond  
met verdekte T-profielen

Systeem C – zichtbare systemen
Systeem C 2.1 – verlaagd plafond  
met zichtbare T-profielen  

Meer weten over DONN®?
Meer informatie over DONN® systemen vindt u op:  
www.knaufceilingsolutions.com"

Knauf Ceiling Solutions is geen systeemhouder 
in de zin van DIN-EN 13964.
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HERADESIGN© Creative:
Honderd procent fantasie, 
inspiratie en verleiding 
De combinatie van creativiteit, esthetiek, individualiteit, ecologie en 
kwaliteit – dit is wat HERADESIGN® Creative onderscheidt.
Met dit origineel staan   alle deuren naar de schoonheid van de natuur 
voor u open – dit zijn verleidelijke vooruitzichten!
Maak van de gelegenheid gebruik om zelfs uw meest ongewone 
ideeën uit te voeren en zelfs uit te breiden.

HERADESIGN® Creative is verkrijgbaar in verschillende versies, 
zodat u uw meest ongewone ideeën kunt uitvoeren,
ja zelfs om uit te kunnen breiden.

	  HERADESIGN® Creative module
		  Voorgedefinieerde vormen
		  Te combineren of als stand-alone
	   HERADESIGN® Creative line
		  Gedefinieerde uitgefreesde geometrische patronen  

in het paneeloppervlak
		  Om te combineren of als eindeloos patroon
	  HERADESIGN® Creative effect
		  Gefreesde groeven,
		Kan worden gebruikt als een eindeloos patroon
		  Unieke combinatie van houtwol-look met  

HERADESIGN® Micro fijnporig
	  Oppervlakken HERADESIGN® Creative
		  Individuele creatieve ontwerpopties voor architecten  

en ontwerpers
	Kleur naar keuze RAL, NCS etc.
	   Ecologisch verantwoord product gemaakt  

van hernieuwbare grondstoffen
	  Onbeperkte ontwerpopties
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01  Coworking space „Share Square”, Belgrado, Servië, 
HERADESIGN® Superfine

02  Restaurant Waku Waku, Duitsland, 
HERADESIGN® Superfine

03  Universitair auditorium in Lublin, Polen, 
HERADESIGN® Baffel basic Superfine
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01  Technische Universiteit, Sydney, Australië 
HERADESIGN® Superfine

02  Villa Turku, Finland, randafwerking AK-02/5 
03  Stabilo Cube, Duitsland, randafwerking SY-03

01 03
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System B 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/B (mm) L/B (mm)

t.b.v. schroefmontage

GK alle zijden rechte kanten • • • • • • • – – – • • • • 60
1)
3)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-00
alleen aan de 2 lange zijden facetrrand  
(afschuining 5 mm)

• • • • • • • • • – • • • • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-01
aan alle 4 zijden facetrand  
(afschuining 5 mm)

• • • • • • • • • • • • • • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-02
/5

rondom schaduwsponning,  
sponningbreedte 5 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-02
/10

rondom schaduwsponning,  
sponningbreedte 10 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-02
/20

rondom schaduwsponning,  
sponningbreedte 20 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-03
rondom beurteling over elkaar heen gelegd  
met facetrand (afschuining 5 mm)

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

t.b.v. zichtbare T-profielen 24/38 mm voor inlegmontage

System C 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/B (mm) L/B (mm)

SK-04
rondom rechte kanten voor zichtbaar T-profiel, 
bij houtwoldikten 25 en 35 mm wordt deze 
nagefreesd

• • • • • • • • • • • • • •
24

2)
4)

600/600 625/625 594/594 619/619

• – • • – • • • • • – • – • 1200/600 1250/625 1194/594 1244/619

SK-05 rondom schaduwsponning voor zichtbaar T-profiel • – • • – • • • • – – • – • 24
2)
4)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

594/594 619/619
1194/594 1244/619

SK-06
rondom schaduwsponning met facetrand  
(afschuining 5 mm)

• – • • – • • • • • – • – • 24
2)
4)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

594/594 619/619
1194/594 1244/619

t.b.v. T-profielen 35/38 (profielen verdekt)

System A 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/B (mm) L/B (mm)

VK-
09

rondom gegroefd voor verdekte T-profielen met 
facetrand (afschuining 5 mm)
Let op: verdekt NIET uitneembaar

• – • • – • • • • • – • – • 35
3)
5)

600/600 
1200/600

600/600 
1200/600

VK-10

Eén lange zijde voorzien van sponning en één 
lange zijde van groef. Rondom facetrand  
(afschuining 5 mm)
Let op: verdekt uitneembaar

– – – • – – • – • – – – – – 35
2)
3)
5)

600/600 
1200/600

600/615 
1200/615

VK-10
/5

Eén lange zijde voorzien van sponning en één 
lange zijde van groef. Rondom schaduwsponning 
van 5 mm
Let op: verdekt uitneembaar

– – – • – – • – • – – – – – 35
2)
3)
5)

600/600 
1200/600

600/615 
1200/615

speciale montage (profielen)

System S 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/B (mm) L/B (mm)

SY-02
tbv Alu-Sluitprofielen. Twee lange zijden  
gegroefd en rondom voorzien van een factetrand 
(afschuining 5 mm)

• – • • – • • • • • – • – • 35 3) 600 625 
600/600 625/625 

1200/600 
1250/625 

SY-03
tbv verdekte omega profiel. Twee lange zijden 
voorzien van sponning en twee korte zijden voorzi-
en van rechte kanten

• – • • – • • • • – – • – • 12
2)
4)

600/600 625/625 
1200/600 1250/600 

600/595 625/620 
1200/595 
1250/620 

SK-08
tbv zichtbaar omega profiel. Twee lange zijden  
hebben rechte kanten, de twee korte zijden 
facetrand

• – • • – • • • • – – • – • 20
2)
4)

620 645
600/595 625/620 

1200/595 
1250/620

Randafwerkingen
De HERADESIGN® akoestische panelen kunnen worden voorzien van verschillende randuitvoeringen, passend bij het architectonisch  
concept en het beoogde type installatie. Dit betekent dat HERADESIGN® akoestische panelen kunnen worden gebruikt voor bijna alle  
op de markt gebruikelijke ophangsystemen en soorten installatie.

GK

AK-00

AK-01

AK-02/5

AK-02/10

AK-02/20

AK-03

SK-04

SK-05

SK-06

VK-09

VK-10

VK-10/5 SK-08

SY-03

SY-02

1)  Randafwerking GK – rechte rand zonder afschuining.  
Bij de montage is extra voorzichtigheid geboden. Door de toelaatbare tolerantie voor de  
paneeldikte van ± 1mm   en het ontbreken van een afschuining kunnen hoogteverschillen  
in de paneelstructuur zichtbaar worden. Zijkanten meespuiten van de panelen wordt aanbevolen.

2)  Factuurmaat resp. bestelafmeting is in principe rastermaat.
3)  De plaatsing met kruisvoegen vergt een zorgvuldige montage omdat de voegen van 4 panelen  

in één punt samenkomen.

4)  Paneelafmeting is kleiner dan de rastermaat. 
5)  Andere afmetingen op aanvraag; vanaf lengte 1800 de technische  

klantenservice raadplegen. 
6)  Paneelbreedte max 600 mm. 
7)  Voor schroefmontage geldt de profielbreedte als breedet voor de houten onderconstructies. 
8)  Bij plaattype Plano is de afschuining van de randen AK-01, SK-06, VK-09, SY-02  

slechts 3 mm.
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HERADESIGN® Fine

Verwerkingsinstructies en installatierichtlijnen
HERADESIGN® akoestische panelen worden zorgvuldig verpakt en op kwaliteit getest en afgeleverd op de bouwplaats. 
Andere belangrijke factoren voor een hoogwaardig plafond- of plafondontwerp zijn echter de exacte verwerking en geschikte 
werkomstandigheden. Want alleen zorgvuldig werk en een hoge productkwaliteit zorgen voor een uitstekend resultaat.

MATERIAAL EN LUCHTVOCHTIGHEID
Door het organische bestanddeel van hout kunnen kleine afwijkingen 
van het formaat niet worden uitgesloten. Vooral wanneer de 
luchtvochtigheid sterk fluctueert, treden er maatveranderingen op 
door het krimp- en uitzetgedrag van de plaat

Productie toleranties:
	  Op nominale afmetingen (lengte / breedte / dikte): ± 1 mm. 
	  Voor lengtes groter dan 1250 mm: lengte ± 2 mm;  

Breedte / dikte ± 1 mm.

Uiteindelijke krimp in een standaard klimaat van 23°C en 50% 
relatieve vochtigheid:
	  Verandering in lengte: max. ± 1 ‰
	  Verandering in breedte: max. ± 3 ‰

KLEUR EN STRUCTUUR
Door de natuurlijke grondstoffen magnesiet en hout kunnen kleur- en 
structuurverschillen ontstaan. Bij vierkante panelen moet de legrichting 
(voorkeursvezelrichting) in acht worden genomen, aangegeven met 
een pijl op de achterkant van het paneel.
In vergelijking met de standaardproducten hebben A2-producten 
een hogere inhomogeniteit van de vezelstructuurdichtheid op het 
oppervlak. Ook akoestische panelen met de vezelstructuur Macro, 
Superfine, Fine, Fine A2 en Superfine A2 kunnen meerdere keren 
worden gekleurd zonder hun uitstekende geluidsabsorptie te 
verliezen.

VERFKWALITEIT
Een interieuremulsieverf wordt gebruikt om HERADESIGN® 
akoestische panelen in standaard wit te kleuren, terwijl silicaatverven 
op basis van kaliumwaterglas met een organisch bindmiddel worden 
gebruikt voor standaard natuurlijke, pastel- en full-tone kleuren. Voor 
toepassingen met een constante relatieve vochtigheid tussen 80% en 
90%, moet de verf met BFA-additief worden gebruikt

Voor verdekte buitensituaties moet de versie met buitenverf worden 
gebruikt.

OPSLAG- EN INSTALLATIEVOORWAARDEN
De installatie van HERADESIGN® akoestische panelen maakt 
deel uit van droge afbouw of interieurbouw en mag alleen 
worden uitgevoerd onder gecontroleerde vochtigheids- en 
temperatuuromstandigheden.

Alle stofveroorzakende bouwwerkzaamheden moeten zijn 
voltooid voordat de montage begint. Het binnendringen van 
vocht of regenwater moet worden vermeden. Alvorens met de 
plaatsingswerkzaamheden te beginnen, zorg ervoor dat de 
bouwschil gesloten is en dat alle dekvloeren en binnenstucwerk 
minstens 14 dagen voltooid moeten zijn. 

Leg panelen alleen in ruimtes waar aan de volgende  
voorwaarden is voldaan:
	  Voor verwarmde of geklimatiseerde ruimtes: max. relatieve 

vochtigheid 75% en temperatuur min. + 7 ° C.
	  Voor onverwarmde ruimtes: max. relatieve vochtigheid  

85% en temperatuur min. + 5 ° C.

TOEPASSINGSGRENZEN 
Met speciale kleurcoatings zijn HERADESIGN® akoestische  
panelen geschikt voor toepassingen tot een constante relatieve 
vochtigheid van 90%.

Uitgebreide gedetailleerde informatie over systeemstructuren,  
rapporten en installatie vindt u op: www.knaufceilingsolutions.com
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