
Twisted

Twisted is de ideale inbouwoplossing voor de plafonds Knauf 
Danoline en Knauf Organic
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In 2018 heeft Aldes, in nauwe samenwerking met 
Knauf België, een wervelrooster ontwikkeld dat volledig 
aangepast is aan de vereisten van de esthetische 
plafonds Knauf Danoline Contur en Knauf Organic.

Met het Twisted-assortiment biedt Aldes zijn klanten de perfecte 
oplossing voor Knauf Danoline Contur, de uitneembare plafonds met 
onzichtbaar profielenraster die hoog aangeschreven staan bij architecten. 
De moeilijke inbouw van luchtverdelers in dit plafondtype bracht ons 
er snel toe om een aangepast product te ontwikkelen dat voldoet aan 
de esthetische vereisten van een dergelijk plafond en tegelijkertijd een 
onberispelijke luchtverdelingskwaliteit voor alle debieten garandeert. 
Terwijl de standaardverdelers worden geïnstalleerd op de T-profielen van 
uitneembare plafonds moesten we nu een alternatief ontwikkelen dat het 
systeem van Knauf Danoline Contur respecteert en de onzichtbaarheid 
van de T24-profielen waarborgt.

Onze capaciteit om maatwerk te leveren, aangepast aan de voorwaarden 
die architecten ons opleggen, maakte het mogelijk om een product te 
ontwikkelen dat voldoet aan alle vereisten van Knauf Danoline Contur-
plafonds.

Twisted is de ideale oplossing voor uitneembare plafonds met 
onzichtbaar profielenraster.

Bij dit project koos de architect trouwens ook voor een Knauf Organic-
plafond in natuurvezel. De Twisted kreeg dezelfde kleur als de panelen 
van natuurvezel en werd vervolgens naadloos geïntegreerd in dit type 
akoestische plafonds.

Dezelfde luchtverdeler kan 
worden gebruikt voor zowel 
luchttoevoer als afzuiging

Verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren

Ideaal voor inblazing van 
warme of koude lucht, 
met een gewaarborgd 
werveleffect tussen 150 en 
300 m³/u

Voor plafonds tot 5 m hoog

Is aangepast aan het 
profielenraster van de 
uitneembare plafonds Knauf 
Danoline Contur

Leverbaar met de mogelijkheid om de hoogte te fijnregelen 
zodat de Twisted naadloos aansluit op het plafondoppervlak

Uitstekende luchtcirculatie
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Kantoorgebouw Knauf in Brussel

Architect Magali Patureau

Plafondtype 1 Knauf Danoline Contur

Vereiste Uitneembaar Danoline-plafond met 
onzichtbaar profielenraster

Plafondtype 2 Knauf Organic

Vereisten Knauf Organic Kleur + hoogteregeling

Stad Brussel


