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Stijlvol in iedere ruimte
KIES HET PLAFOND DAT BIJ U PAST Materiaal en kleurgebruik

Luxalon® plafonds zijn in vele paneelbreed-

tes, kleuren en structuren leverbaar.

Rustgevend wit, warme terratinten, metaal-

kleuren... het is slechts een greep uit ons 

totale aanbod. U heeft de keuze uit maar 

liefst 44 verschillende dessins.

Door gebruik te maken van kleur accenten, 

verlagingen, inbouwspots of panelen van 

verschillende breedtes kunt u verrassende 

effecten bereiken. 

Luxalon® plafonds kunnen heel eenvoudig 

onder een schuine kap worden gemonteerd, 

of diagonaal worden geplaatst voor een 

visueel bredere ruimte. 

Verlichting

In een Luxalon® plafond kunnen op 

elke willekeurige plaats spotjes worden 

gemonteerd. Met de Luxalon® inbouw-

spots creëert u niet alleen uw eigen 

sfeer, maar zorgt u ook voor een extra 

ruimtelijk effect.

De sfeer in huis wordt op het eerste gezicht 

bepaald door de inrichting, de vloeren en 

de wanden. Het plafond wordt vaak over het 

hoofd gezien. Volkomen ten onrechte, want 

juist het plafond kan een ongekend beeld-

bepalend effect hebben op het totale 

interieur.

Met de juiste keuze uit de Luxalon®

aluminium plafondcollectie kunt u uw 

plafond de uitstraling geven die past bij 

úw smaak. 



Nooit meer last van vocht en schimmel 

Luxalon® plafonds zijn gemaakt van hoog-

waardig gecoat aluminium en daardoor 

absoluut vochtbestendig. 

Ze zijn dus bij uitstek geschikt voor 

toepassing in vochtige ruimtes. 

Omdat de panelen zich snel aan de 

omgevings temperatuur aanpassen behoort 

condens vorming bovendien tot het verleden.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Met een Luxalon® plafond kunnen heel 

een voudig leidingen en buizen worden 

weg gewerkt. Het is daardoor mogelijk 

om een regen douche of inbouwspots te 

integreren. Alle panelen zijn individueel 

te demonteren, zodat de bovenliggende 

ruimte altijd toe gankelijk blijft.

Duurzaam 100% vochtbestendig
DE OPLOSSING VOOR UW BADKAMER



Spelen met licht en ruimte

Een Luxalon® plafond geeft een extra 

dimensie aan uw woon- of slaapvertrek.

De ruimtelijke werking van de panelen 

in combinatie met de lichtwerking van 

de inbouwspots geven uw ruimte een 

totaal ander aanzien.

Veelzijdige toepassingmogelijkheden

Met enkele panelen in een contras terende 

kleur kunt u bijzonder fraaie effecten 

bereiken.

Wilt u het plafond laten aansluiten bij een 

nieuw interieur, dan is het heel eenvoudig 

om enkele panelen te verwisselen voor een 

compleet nieuw kleurbeeld. 

Ook in oudere woningen is een Luxalon® 

plafond ideaal. Het kan direct onder 

bestaande plafonds gemonteerd om lelijke 

leidingen en beschadigingen onzichtbaar 

weg te werken. U kunt ook de bedrading 

van geluids apparatuur, alarminstallatie of 

home cinema system eenvoudig aan het 

oog onttrekken.

Creëer uw eigen sfeer
IN WOON- EN SLAAPKAMER



Met een Luxalon® plafond is een kook eiland 

nu wel heel gemakkelijk te ver wezenlijken. 

Stroomtoevoer, leidingen en rookgasafvoer 

blijven immers uit het zicht.  

De inbouwspots kunnen achteraf op iedere 

wille keurige plek worden geplaatst. Vooraf   

hoeft u dus geen rekening te houden met de 

aansluit punten in uw keuken. 

Gemakkelijk schoon te maken

Door de sterke en duurzame lak is het paneel 

uitermate goed beschermd. Dankzij het 

gebruikte verfsysteem is de hechting op het 

aluminium ook na zeer lange tijd gewaar-

borgd.

In de keuken is het wel zo plezierig dat het 

plafond gemakkelijk te onder houden is: even 

een vochtige doek eroverheen en klaar! 

Uiteraard hoeft u een Luxalon® plafond ook 

nooit meer te witten.

Praktisch en blijvend mooi
BLIKVANGER VAN UW KEUKEN



* Getoonde kleurstalen zijn slechts ter indicatie. Informeer bij uw dealer naar de uitgebreide kleurenwaaier.

Meer weten?

Bel gratis 0800-LUXALON (0800-5892566) 

of kijk op www.luxalonplafonds.nl

Beschermende coating

Alle door Luxalon® gebruikte panelen worden 

met zorg behandeld en geverfd. Door het 

gepatenteerde verfsysteem zijn de panelen 

uitstekend bestand tegen vocht.

polyestercoating

voorbehandeling primer

corrosiebestendig aluminium

uitgelichtLuxalon
Kleur

De kleurstalen aan weerszijde van deze pagina’s 

geven u een indicatie van de mogelijke kleuren 

en structuren.

De Luxalon® kleurcollectie bestaat uit een 

gamma van 44 dessins, waaronder een aantal 

verschillende afwerkingen, zoals hoogglans, 

metallic, super mat, stuco en spiegelend. 

Ruimte voor een perfect lichtontwerp

Een goede verlichting vormt de basis voor een sfeer-

volle woonruimte. Het Luxalon® plafondprogramma 

biedt vele decoratieve en functionele mogelijkheden 

om op snelle en professionele wijze verlichting in te 

bouwen. 

Van sterrenhemel tot inbouwspots

Luxalon® verlichtingselementen zijn vochtbestendig 

en zorgen voor een goede balans tussen schaduw-

werking en direct of indirect licht.

Binnen het Luxalon® productprogramma zijn drie 

typen plafond te onderscheiden:

Type C plafond

Dit plafond oogt als een egaal geheel, doordat de 

panelen tegen elkaar aan liggen en aan de zijkant een 

vellingkant is aangebracht. C-panelen zijn leverbaar in 

drie breedte maten: 75, 150 of 225 mm. 

Type B plafond

Tussen de panelen blijft een ruimte van 20 mm, welke

wordt op gevuld met een U- of V-vormig voegprofi el. 

Hierdoor ontstaat een lijnenspel. B-panelen zijn lever-

baar in drie breedtematen: 80, 130 of 180 mm. 

Type L plafond

Een prachtig plafond met een subtiel lijnenspel. 

De panelen hebben recht omgezette kanten, die strak 

tegen het volgende paneel aan liggen. Specifi ek voor 

de 300L is een extra kleur beschikbaar, kleur 0287 

‘super wit mat’. L-panelen zijn leverbaar in één 

breedte maat: 300 mm.

TYPE B PLAFOND

TYPE C PLAFOND

TYPE L PLAFOND


