Wand- en plafondpanelen
Mooi afgewerkte wanden en plafonds zijn de basis van een woning. De Hansapanal
panelen zijn eenvoudig en snel te installeren. De platen zijn gemakkelijk aan elkaar
te koppelen dankzij het handige kliksysteem. Dankzij de micro-voeg wordt er een
lijnenspel gecreëerd die de kamer optisch vergroot.
De hoogwaardige platen zijn geschikt voor renovatie, nieuwbouw maar ook vochtige
ruimtes. De plafondpanelen zijn ook uitermate geschikt voor het inbouwen van
verlichting. Ideaal aan deze panelen is dat ze weinig onderhoud nodig hebben. Onze
panelen zijn voorzien van het PEFC keurmerk.
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Speciﬁcaties
Onze wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende series; de Micro-Panel,
Maxi-Panel en de Mari-Panel. Al onze panelen hebben een lengte van 2770 mm. Onze MDF
panelen zijn verkrijgbaar in de breedtes 290 mm (Micro-Panel) en 400 mm (Maxi-Panel).
Daarnaast hebben we nog een HDF paneel (Mari-Panel) in ons assortiment met een breedte
van 290 mm. De Mari-Panel is geschikt om te gebruiken in vochtige ruimtes.

Micro-Panel (MDF)

Maxi-Panel (MDF)

Mari-Panel (HDF V313)

Bruto afmeting:
Netto afmeting:
Dikte:
V-groef:

2770 x 290 mm
2765 x 285 mm
10 mm
4-zijdig mircovoeg

Bruto afmeting:
Netto afmeting:
Dikte:
V-groef:

2770 x 400 mm
2765 x 395 mm
10 mm
4-zijdig mircovoeg

Bruto afmeting:
Netto afmeting:
Dikte:
V-groef:

2770 x 290 mm
2760 x 287 mm
8 mm
4-zijdig mircovoeg

Stuks per pak
m² per pak

3
2,409

Stuks per pak
m² per pak

2
2,216

Stuks per pak
m² per pak

4
3,324

Decors
De Hansapanel panelen zijn te verkrijgen in 3 decors, namelijk Parelwit, Stuccowit en
Hoogglans wit. Zo houden wij onze serie eenvoudig en overzichtelijk. Al onze bovenstaande
panelen zijn verkrijgbaar in deze afwerkingen. Zie hieronder een overzicht.

Parelwit

Stuccowit

Artikelnummers
MIC4000/2770
MAX4000/2770
MAR4000/2770

Micro-Panel
Maxi-Panel
Mari-Panel

Hoogglans wit

Artikelnummers

Artikelnummers

Micro-Panel
Maxi-Panel
Mari-Panel

Micro-Panel
Maxi-Panel
Mari-Panel

MIC4010/2770
MAX4010/2770
MAR4010/2770

MIC4120/2770
MAX4120/2770
MAR4120/2770

Plinten
Voor een complete afwerking kunnen wij u voor elk paneel van Hansapanel een bijpassende
plint aanbieden. Wij hebben zowel UL plinten als FTL knikplinten. UL plinten zijn geschikt voor
het afwerken van rondom vrijgelaten ruimte. FTL plinten kunnen gebruikt worden als
binnen-, buiten- en ﬂexibele hoek.

UL plint
Lengte:
Breedte:
Dikte:
Per bundel:

2400 mm
44 mm
8 mm
4 stuks

FTL plint
Artikel
UL4000
UL4010
UL4120

Decor
Parelwit
Stuccowit
Hoogglans wit

Lengte:
Breedte:
Dikte:
Per bundel:

2700 mm
50 mm
4 mm
2 stuks

Artikel
FTL4000
FTL4010
FTL4120

Decor
Parelwit
Stuccowit
Hoogglans wit

Geïnteresseerd in Hansapanel? Neem contact op met ons of maak een afspraak.
Dijkmans B.V.
Nieuwe markt 3
7411 PA, Deventer

info@dijkmans.nl
0570-835723
www.dijkmans.nl

Hansapanel® is een eigen label van Dijkmans B.V.
Dijkmans is importeur van diverse leveranciers in wanden plafondpanelen uit o.a. Scandinavië en België.

