
 
Bestektekst  DEN-2 B.V. 

DEN-2 EVO-Panel FSC® 
Geoctrooieerd onder nr. 1011196 

 
 
Met DEN-2 kunt u rekenen op optimale ontwerpvrijheid in plafond- en wandpanelen, 
u bepaalt zelf met welke afwerking edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur  
gespoten de panelen worden uitgevoerd. 
Tevens bent u vrij in het bepalen van maatvoering en akoestische waarde van de  
plafond- en wandpanelen. 
U treft hieronder de bestektekst van onze DEN-2 EVO-Panel FSC®  paneel aan. 
 
 
44  Plafond-en wandsystemen 
44.31  Panelenplafonds 
44.31.40-a Panelenplafond, Houtenplafondpaneel 

0. Panelenplafond. 
Halfverdekte draagconstructie, aan langszijde ca. 10 mm en kopzijde 
ca. 2 mm van het T-profiel zichtbaar  
Moduulmaat (mm) 1200 x 394 of 1200 x 400 mm 
24 mm T-profielen, hoofdliggers h.o.h. 394 of 400 mm 
maximaal h.o.h. 800 mm afgehangen, dwarsprofielen h.o.h. 1200 mm 
fabricaat en kleur ter keuze van de bestekschrijver   
Minimum oplegging paspanelen op draagprofielen (mm) 8 
Paspanelen fixeren d.m.v. klos of veertje 
 

1. Houten Plafondpaneel  
Fabrikaat   : DEN-2 B.V. 
Type    : DEN-2 EVO-Panel FSC® 
Materiaal   : Brandvertragend FSC® gecertificeerd  
      MDF 15 mm E1, densiteit 730 kg/m³ 
      welke voldoet aan Euroklasse B 
Oppervlaktebehandeling : Zichtzijde lakwerk 3 x blank afgelakt 

  met U.V. polyacrylaatlak 
          tegenzijde keuze DEN-2 

Kanten    : Rondom melamine band in decor van 
      zichtzijde paneel en groef/sponning met 
      2 geïntegreerde fixeerveertjes.  
Oppervlak   : Zichtzijde edelfineer<houtsoort>, 

  bamboe, melamine, h.p.l. 
  of in kleur gespoten  
  groeving 4 mm h.o.h. 32 mm 
  achterzijde sleuving Ø 8 mm, 118 mm 
  lang, versprongen patroon en voorzien 
  van zwart brandvertragend akoestisch  
  vlies. 
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1. Houten Plafondpaneel  
Dikte (mm)   : 15/16 
Moduulmaten (mm)  : 1200 x 394 mm en 1200 x 400 mm 
Toebehoren   : In een afhangsysteem, bestaande uit 
                                                T-profielen van 24 mm. 
 
 

4. Metalen Plafonddraag-/Randprofielen 
Keuze aan de bestekschrijver. 
 
 
 
 
 

U kiest met DEN-2 EVO-Panel 10 paneel voor een gegarandeerd kwaliteitsproduct dat met 
De grootst mogelijke zorg wordt geproduceerd, u bent hiermee verzekerd van een zeer 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk paneel dat door zijn perfecte afwerking uw ontwerp voorziet 
van de juiste ambiance. 
 
 
Wilt u de bestektekst als Word document in STABU opzet ontvangen? Dat regelen wij graag 
voor u! U hoeft alleen uw e-mail adres aan ons door te mailen en u ontvangt de bestektekst 
zo spoedig mogelijk. 
 


