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TOEPASSING
Florence binnenplafonds is een duurzaam- en milieuvrien-

delijk plafondsysteem voor interieurtoepassingen voor de 

afwerking van wand en plafond in badkamer, woonkamer, 

keuken of slaapkamer.

OPSLAG EN VERPAKKING
Florence dient men verpakt, vlak en met voldoende 

ondersteuning op te slaan. Directe invloed van zon en 

regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Bij  

openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.

BEHANDELING
De Florence panelen en hulpprofielen niet met de zicht-

kanten over elkaar schuiven. Geen harde of scherpe 

voorwerpen in contact brengen met de zichtzijde. Het 

paneel dient direct na montage visueel gecontroleerd 

te worden op beschadigingen. Tussen de verschillende 

lengtematen kunnen kleurnuances voorkomen. Wij advi-

seren daarom verschillende lengtematen niet bij elkaar 

te verwerken. Reclamaties hierover vallen buiten de 

garantie.

GEREEDSCHAP
Florence kan met normale houtbewerking gereedschap-

pen verwerkt worden. Géén scherpe voorwerpen tegen 

de Florence panelen plaatsen.

BEVESTIGINGSMIDDELEN
De Florence panelen bevestigen met minimaal 14 mm 

lange rvs nieten of schroeven.

REGELWERK
De montage dient plaats te vinden op een goed uitge-

lijnd en vlak regelwerk. De regelafstand zodanig nemen 

dat bevestiging van de Florence panelen max. h.o.h.  

30 cm zal zijn.

AANSLUITINGEN
Met de hulpprofielen werkt u de aansluitingen aan 

wanden en plafonds vakkundig af. Voor u met de 

montage van de Florence panelen (0630) begint, wordt 

de basis van het 2-delig omrandingsprofiel (0631 voor 

de wand) of plafondplintprofiel (0633 voor het plafond) 

op het regelwerk genageld, geniet of geschroefd.  

Nadat de panelen zijn aangebracht klikt u het afdekdeel 

op het basisprofiel. Het inwendig- en uitwendig 

knikprofiel (0632) daar toe passen waar gebruik wordt 

gemaakt van aansluitende wanden bekleed met Florence 

panelen. Alle hulpprofielen worden geleverd in een bij 

het paneel passende kleur of dessin. 

 

ONDERHOUD
Het Florence paneel heeft geen onderhoud nodig. 

Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden 

schoongemaakt met een sopje van zachte zeep.  

Er dienen echter geen oplosmiddelen en of schurende 

schoonmaakmiddelen gebruikt te worden.

1. Omrandingsprofiel 2-delig (0631)

2. Plafondplintprofiel 2-delig (0633)

3. Knikhoekprofiel buitenhoek (0632)

4. Knikhoekprofiel binnenhoek (0632)
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MONTAGE

WERKENDE BREEDTE 250 mm

DIKTE 10 mm

GEWICHT PANELEN 2,6 kg/m2

UITZETTINGSCOËFFICIËNT	 0,08	mm/m/˚C

BEVESTIGINGSAFSTAND 30 cm h.o.h. 
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