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Perspectieven van 
vrijheid 
OWAplan

Het is tijd voor het nieuwe denken. Voor een nieuwe 
vrijheid bij het vormgeven van een ruimte. Voor een ni-
euwe visie op het plafond. OWAplan biedt u een scala 
aan mogelijkheden. Vind het plafond opnieuw uit. Met 
elegante en gladde oppervlaktes. Volledig naadloos. 
zwart, wit of in kleur. 



Ruimte akoestiek in 
nieuwe dimensies  
OWAplan

Neem de vrijheid om op grote aaneengesloten oppervlaktes met 
OWAplan te werken. En tegelijkertijd daarbij de akoestiek perfect te 
beheersen. Het naadloze akoestische plafond OWAplan biedt u een 
strakke vormgeving met een prima verstaanbaarheid. Voor de beste 
spraakverstaanbaarheid en detailgetrouwe klankweergave in elk 
gedeelte van de ruimte. OWAplan is de ideale oplossing voor foyers, 
lobby’s, grotere kantoorruimtes, horeca, theater- en concertzalen.
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Ideeën de ruimte laten 
OWAplan

De eerste indruk telt. Zeker in ontvangstruimten maakt een visueel 
aantrekkelijk plafond met goede akoestische eigenschappen een 
wezenlijk verschil. Strepen of kleurschakeringen, OWAplan helpt u 
met de verwezenlijking van ongewone en verrassende 
ruimteconcepten. Denk verder dan de standaard klassieke 
akoestische systeemplafonds, het is tijd voor een plafond met vrije 
vormen. U heeft volledige vrijheid: fijne tot zeer fijne structuur, zwart, 
wit of in kleur en volledig naadloos over honderden m2.



7



Indruk maken met 
kleuren 
OWAplan

Accenten plaatsen met kleuren: OWAplan bevrijdt u van de 
traditionele ontwerprichtlijnen van akoestische systeemplafonds. 
OWAplan bestaat uit akoestische mineraalplaten, bekleed met een 
geluidsdoorlatend vlies. Daarover wordt een akoestisch spuitwerk in 
wit of een andere kleur in meerdere lagen op het vlies gespoten. 
Laat uw creativiteit de vrije loop en maak indruk met kleuren! 
OWAplan opent nieuwe deuren, met een afwerking in multicolor. 
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Design in dragende 
functie
OWAplan

Form follows function, zegt men. Een modern plafond moet aan 
een veelvoud van eisen voldoen. Hoe makkelijker, hoe beter. 
Verlichting, spots, revisieluiken, luchtkanalen, klimaatbeheersing 
en brandvoorzieningen, zichtbare en onzichtbare luidsprekers, 
extra akoestische doeken, OWAplan laat u alle opties en 
functionele maatregelen naar wens bepalen en inrichten. Als basis 
dient een akoestische, gekalibreerde, brandwerende en 
biologische afbreekbare mineraalplaat, star afgehangen met het 
daarbij behorende OWAconstruct ophangsysteem S 7.
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Esthetica ontmoet 
veiligheid  
OWAplan

Tussenruimtes, doorgangen, foyers, gangen, trappenhuizen en vluchtwegen: 
met OWAplan creeërt u een elegant, doorlopend, zowel functioneel als 
optisch mooi overtuigend plafond. Ook voor de brandveiligheid is OWAplan 
de juiste keuze. OWAplan is het eerste Europese brandwerende kit. 
Als totale constructie voldoet OWAplan aan de internationale 
brandveiligheidsnormen. Resultaat: brandveiligheid tot  
F120 (DIN 4102) und REI 120 (DIN EN 13501-2).
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OWAplan

Materiaal Mineraalwolplaat

Materiaalklasse A2-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1

Dikte 20 mm nom.

Kleur wit of alle RAL-kleuren

Lichtreflectie ca. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Geluids-overlangsisolatie* van 39 dB tot 49 dB

Geluidsabosrptie  NRC = 0,70

Vochtbestendigheid  tot 95 % RH

Brandwerendheid*  onder een bouwconstructie van staal/beton tot REI 120 (DIN EN 13501-2)

* afhankelijk van het systeem, bouwkundig plafond en overige extra maatregelen

OWAplan spuitwerk

Paneel | Als basis dient een akoestische,  
gekalibreerde, brandwerende en biologisch 
afbreekbare mineraalwolplaat.

Vlies | Het akoestische vlies zorgt ervoor dat de 
plaat ook na het opbrengen van het spuitwerk zijn 
akoestische werking blijft behouden. 

Spuitwerk | Het spuitwerk bepaalt de uiteinde-
lijke structuur van OWAplan plafond. Spuitwerk in 
wit of een andere kleur wordt in meerdere lagen 
op het vlies gespoten.

OWAplan opbouw

1 Nonius afhanger nr. 2001,  
Afstand ≤ 1000 mm

2 Primair C-draagprofiel 60/27 nr. 2003,
Afstand ≤ 1000 mm

3 Lengteverbinder nr. 2005
4 Kruisverbinder nr. 2004
5 Secundair C-profiel 60/27 nr. 2003,

Afstand ≤ 400 mm
6 U-Wandprofiel nr. 51/22 (voorbeeld)
7 OWAplan schroef nr. 2007,

Afstand ≤ 150 mm
8 Directe afhanger nr. 2008
9 Glasvlies en afwerklaag
10 OWAplan paneellijm nr. 99/24
11 Paneelbreedte
12 Paneellengte
13 Mineraalwolpaneel
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Fijne spuitstructuur KS Extra fijne spuitstructuur GS
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