
 

VENTILATIEPANELEN - TECHNISCHE SPECIFICATIES & EIGENSCHAPPEN 

Algemene informatie 
Zowel bij ons verhoogd demontabel vloersysteem BW792 als 
verhoogd vloersysteem SB1973 kunnen ten behoeve van 
atmosferische of mechanische luchtbehandelingssystemen 
vloerpanelen uitgevoerd worden als ventilatiepaneel. Al naar 
gelang de ventilatiebehoefte van het opgestelde equipment zijn 
hiervoor ventilatiepanelen beschikbaar. 
 
Welk paneel gewenst is kan afhankelijk zijn van technische en 
esthetische eigenschappen. Moet het paneel bijvoorbeeld identiek 
zijn aan de overige panelen, moet het paneel een luxe uitstraling 
hebben of een hoge belasting kunnen verdragen? Onze deskundige 
medewerkers verlenen u graag advies op maat. 

 

 Materialen 
Ventilatiepanelen kunnen afhankelijk van technische en 
esthetische eisen, uitgevoerd worden in diverse materialen: 
- Hoge persing spaanplaat (780 kg/m³) onderzijde aluminiumfolie 

0,05 mm of staalplaat 0,5 mm, boring 12 mm, doorlaat 6%  
- Gepoedercoate stalen ventilatiepanelen uit gekante U-profielen 

opgebouwd, boring 11 mm, doorlaat 12% 
- Gepoedercoate stalen ventilatiepanelen uit gekante U-profielen 

opgebouwd, boring 11 mm, doorlaat 16% 
- Gepoedercoate stalen ventilatiepanelen uit gekante U-profielen 

opgebouwd, boring 12,5 mm, doorlaat 25% 
- Gepoedercoate stalen ventilatiepanelen uit gekante U-profielen 

opgebouwd, boring 12,5 mm, doorlaat 35% 
- Gepoedercoate stalen ventilatiepanelen uit gekante U-profielen 

opgebouwd, boring 12,5 mm, doorlaat 44% 
- Geanodiseerd alu rooster, staafdikte 3/5 mm, doorlaat 70/60% 
- Gegalvaniseerd stalen industrierooster, maaswijdte 30 x 30 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaand diagram zijn de doorlaatpercentages van onze ventilatiepanelen vermeld. Uw installateur en/of automatiseerder kan exact 
aangeven welke ventilatiebehoefte benodigd is. NB: Wanneer een verhoogde vloer met ventilatietegels (zonder brandwerende 
voorziening) is uitgerust, geldt de brandklassering (F30, F60) van de bewuste vloerpanelen niet meer. Dit komt door een open verbinding 
tussen plenum (onder verhoogde vloer) en het overige klimaat (boven de verhoogde vloer) en er daarmee vrije toegang voor zuurstof is. 

 Afwerking 
De ventilatiepanelen uit spaanplaat en de ventilatiepanelen uit 
geperforeerd staalplaat kunnen uitgerust worden met een identieke 
afwerking aan overige in de vloer aangebrachte panelen. Deze 
ventilatiepanelen kunnen in sommige gevallen zelfs met tapijt 
worden afgewerkt, dit verdient echter niet de voorkeur i.v.m. risico 
op een verminderde doorlaat. 
 

Wijzigingen voorbehouden 
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Hieronder vindt u de “standaard” spaanplaten en stalen ventilatiepanelen welke uitgerust kunnen worden met een identieke afwerking 
aan de overige vloerpanelen (tapijt is hierbij minder geschikt, doch wel mogelijk). Meer informatie verstrekken wij graag via  
+31314-32 75 75 of maak een afspraak. 
 

Specificaties standaard spaanplaat en stalen ventilatiepanelen: 
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