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Plafonds & Wanden

In deze brochure vindt u een selectie van onze hoogwaardige textielweefsels & projecten

op het gebied van plafonds en wanden.

Wij tonen u een selectie van veel door Poly-Ned toegepaste textielweefsels.

Textielweefsels kunnen middels diverse opspantechnieken worden toegepast voor

plafonds en wanden. Ons programma is te groot om volledig te beschrijven. Zoekt u een

weefsel van kunststof of metaal dat hier niet wordt omschreven, neemt u dan contact

met ons op voor uitgebreide toelichting van onze mogelijkheden voor uw specifieke

situatie.

U vindt voorbeelden van oplossingen waarbij ethetische (ook organische en 3-d)

vormgeving, lichttechnische, akoestische aspecten alsmede ventilatie een rol kunnen

spelen. Doorvalbeveiliging, beweegbaarheid en brandwerendheid c.q. doorlaatbaarheid

voor sprinklersystemen en modulaire (paneel)vormgeving kunnen ook van belang zijn.

Ook vindt u voorbeelden van vakkundig uitgevoerde renovaties.

Batyline® HM: Onbegrensde Vormgeving

Al meer dan 15 jaar garanderen de spanplafonds en spanwanden van Batyline® HM de

beste technische, innovatieve en duurzame oplossingen. Batyline® HM bestaat uit een

weefsel van gecoat polyester. Dit materiaal is in tal van kleuren verkrijgbaar, waaronder

diverse metal-looks. Ook zijn diverse kleurcombinaties mogelijk van schering en

inslagdraden. De samenstelling van het materiaal garandeert een langdurige en hoge

spanning van uw plafond of wand. De unieke samenstelling van Batyline® HM biedt een

uiterst hoge weerstand tegen vuil en daarmee is uw plafond of wand eenvoudig te

onderhouden.

Batyline® is een merknaam van Ferrari S.A. France
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Batyline® HM: Vele standaard kleuren zijn mogelijk - ook combinaties van kleuren voor schering en inslagdraden
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Batyline® HM, vanuit technisch en creatief oogpunt baanbrekend,

ruimt al uw materiaalproblemen uit de weg, geeft uw

architectonische en creatieve inzicht de

vrije hand.

Batyline® HM is een flexibel product dat met verschillende

originele bevestigingssystemen toe te passen is. Het kan voor

talloze uiteenlopende vormen en volumes gebruikt worden: bogen

gewelven, gebogen lijnen, piramides, horizontale vlakken, etc.

Bovendien kunt u dankzij de fijnmazige structuur van het

materiaal verschillende doorzichtige of juist ondoorzichtige

creaties samenstellen, waarbij directe of indirecte verlichting

mogelijk is.

Batyline® XP5

Batyline® XP5 is een nieuwe ontwikkeling binnen het Batyline® programma. Het is een

zeer open materiaal (maasopening van ca 5 mm), met als scheringdraad een kabel en

als inslagdraad één robuust ogende draad.

Een groot voordeel is dat het gebruikt kan worden een sprinklerinstallatie.

Er hoeft dus geen sparing in het materiaal gemaakt te worden, hetgeen een strak

visueel aanzicht tot gevolg heeft.

onder

Licht vergroot oppervlak van Batyline® XP5

Kabelweefsel

Batyline® is een merknaam van Ferrari S.A. France
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Batyline® SK300 is zeer breed toepasbaar. De functionele en esthetische

mogelijkheden zijn groot! Enkele toepassingsmogelijkheden zin bijvoorbeeld:

- Interieur-membranen

- scheidingswanden

- licht diffusor

- gespannen plafonds

- projectieschermen

- industriële brandveilige plafonds, etc.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned

Batyline® SK300

Batyline® is een merknaam van Ferrari S.A. France

Batyline® SK300 is een welkome aanvulling op de HM collectie. Het is licht van

gewicht, onbrandbaar en het geeft in combinatie met kunstlicht een

gelijkmatig verdeeld (difuus) lichtbeeld. Daarnaast is het thermisch &

akoestisch isolerend. Ook heeft het oppervlak een vuilafstotende werking,

hetgeen onderhoud vergemakkelijkt.

Vergroot oppervlak van Batyline® SK300
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Soltis® is een merknaam van Ferrari S.A. France

Soltis® 86 en 92

Soltis® 86 en 92 zijn hoogwaardig

textielweefsels die bijvoorbeeld

geschikt zijn voor (bedrukte)

scheidingswanden. Soltis® is

verkrijgbaar in vele kleuren,

waaronder een aantal metallic

tinten. Soltis® is sterk, het is

duurzaam, kleurecht en

vuilafstotend.
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Soltis® 92

Gecoat

voorgespannen
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Soltis® 86 heeft bijvoorbeeld

een polyester structuur die

zorgt voor een uitzonderlijke

hoge mechanische sterkte.

Bij het gebruik voor grote

oppervlakken ondergaat het

geen enkele

vormverandering.

Ook anders Soltis® weefsels

zijn leverbaar.
Soltis® 86

Gecoat

voorgespannen

plain weave

weefsel

Poly-Ned heeft zeer veel ervaring in de assemblage/ confectie en montage van vele

soorten weefsels gebaseerd op diverse (gealuminiseerde) kunststoffen en vele

metalen.

Elk materiaal vraagt een specifieke aanpak voor wat betreft de verwerking ervan. Poly-

Ned biedt u ondersteuning bij de materialisatie van uw ontwerp. De toegevoegde

waarde van Poly-Ned bij het vinden en verwerken van het juiste weefsel voor uw

specifieke toepassing begint bij het concretiseren van uw idee en gaat verder dan de

uiteindelijke verwerking op de bouwplaats.

Poly-Ned ontwikkelt ook brandwerende materialen op basis van bijvoorbeeld

hoogwaardig weefsels bestaande uit gecoat glasvezel. Deze brandwerende weefsels

zijn gedurende 85 minuten bestand tegen 1100 °C . Onder de naam Firetexx worden

deze weefsels toegepast als draftstop in combinatie met sprinklerinstallaties,

compartimentering van ruimtes, bekleding van flexibele slangen en als onderdeel van

(prefab) bouwkundige materialen en constructies. Andere toepassingen zijn

blusdekens voor toepassing bij brand, etc.

Andere Kunststof- en Metaalweefsels



Enkele voorbeelden van diverse metaalgaasweefsels en gealuminiseerd PVDC
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Versterkt spiraal-

weefsel

Spiraalweefsel

Kabelweefsel

Plain weave-

weefsel

Enkele voorbeelden van diverse bedrukte weefsels, waaronder aan tweezijdig zichtbaar bedrukt polyester, Batyline®

Canatex, Soltis® 86 en 92, etc.

Weefsel; o.a.

plain weave

gecoat en

ongecoat

Bedrukte Materialen

Veel weefsels bieden ook de mogelijkheid tot een duurzame bedrukking. Het

bedrukken van materialen met kunstwerken, foto’s of anderszins kan een extra

dimensie geven aan een toepassing als plafond, scheidingswand, zonwering, etc.

Uniek is het doordrukken van fijn geweven gaas. Dezelfde afbeelding is dus zichtbaar

vanaf beide zijden! Poly-Ned beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van

bedrukkingen en daartoe geschikte duurzame weefsels. Verder is een ruim assortiment

aan fraaie bevestigingsmaterialen voorhanden, welke de (gespannen) doekbedrukking

volledig tot zijn recht laat komen.

Soltis® is een merknaam van Ferrari S.A. France
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Poly-Cool

Na jaren van ontwikkeling is het gelukt om een schaduwdoek te ontwikkelen dat door

zijn eenvoud, van open- en dichte vlakken in een bepaald raster, een unicum is in zijn

soort.

Er worden na jaren van ontwikkeling op vele vakgebieden gekeken naar de

mogelijkheden op welke wijze dit materiaal het beste kan worden ingezet.

Hierbij kan gedacht worden aan: zonneschermen, serre bekleding, lichtstraten

overkappingen, dakramen afschermen of grote oppervlakten zoals parkeerplaatsen,

stranden en andere verblijfsruimten.

De werking is als volgt: het effect van licht- en schaduwvlakken

samen met de verdraaiing van de aarde, geeft de zon niet de

mogelijkheid om het door Poly-Cool overkapte oppervlak, op te

warmen. Poly-Cool verhindert tevens de ophoping van warmte en

daarmee dus ook de opwarming van de ruimte eronder.

Poly-Cool, een PU-gecoat polyester weefsel

Poly-Cool is een PVC gecoat polyester weefsel, het is UV- en weersbestendig. Het is

elastisch en lasbaar, het heeft een optimale schaduwwerking en daarmee een hoge

reducering van de temperatuur. De lichtdoorlaat is hoog en het heeft door de grote

winddoorlaat een geringe afspankracht. Het heeft een hoge reductie van het geluid van

vallende regen en er vindt geen warmteophoping achter het weefsel plaats.

De grote glasoppervlakten die steeds meer worden toegepast in de architectuur,

hebben een opwarming van de onderliggende ruimten tot gevolg. Voorbeelden hiervoor

zijn atria, productieruimten, bureauruimten, etc. Het koelen van de onderliggende

ruimten door middel van speciaal glas, airco-installaties of ingewikkelde constructies

zijn zeer kostbaar. Poly-Cool kan in degelijke situaties een goed alternatief zijn.

Momenteel vinden er vele studies plaats naar het gebruik van PolyCool in

bovenstaande situaties.

Gecoat weefsel;

o.a. Plain weave
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Bevestiging & detaillering

Er zijn 2 snelle spansystemen voor montage van plafonds of wanden: trekveren of

elastisch koord. Deze systemen maken het mogelijk grote oppervlakten te creëren

zonder dat het nodig is een zware constructie aan te brengen.

Een derde bijzonder fraaie methode is het door Poly-Ned ontwikkelde spanpaneel. Deze

bijzonder fraaie modulair vormgegeven cassette biedt een weefselbespanning zonder

zichtbare bevestiging.

Naast deze cassette, bestaan er nog een aantal varianten, die naar gelang de toepassing

kunnen worden toegepast.

Voor al deze spantechnieken zijn uitgebreide technische specificaties voorhanden.

Poly-Ned Spanpaneel (diverse variaties mogelijk)

Elastisch koord

Trekveren



Zeeland Seaport
Terneuzen

Architect:

Product:

Baneke, Van der Hoeven

Batyline HM

het betreft hier een schuin plafond met
fraaie detaillering rondom dragende
pilaren en sparingen voor verlichting.
Dit plafond draagt bij aan een juiste
akoestiek binnen het gebouw.

®
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Constellation
Building
Schiphol-Oost
Amsterdam

Architect:

Product:

Architect Hans van
Heeswijk
Interieurarchitect Sybrand
Fukken

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier toegepast als

esthetisch plafond in een
cirkelsegment.

®
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Constellation
Building
Schiphol-Oost
Amsterdam

Aan de andere zijde van de trappen-
gallerij zijn rondom de daksparing
eveneens een aantal vlakken voorzien

van Batyline HM.®
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Mariahoeve
Den Haag

Architect:

Product:

Het Architectenbureau

Batyline HM®

Gecapitioneerde wanden geven deze
verblijfsruimte een fraaie uitstraling.
Deze wanden dragen bij aan een
juiste akoestiek binnen het gebouw.
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Hoofdkantoor
ANWB Den Haag

Architect:

Product:

LIAG architekten en
bouwadviseurs

Batyl nei ® SK300

Een cirkelvormige overkapping,
vormgegeven met glasweefsel
SK300, waarbij de bovenliggende
verlichting een difuus effect

.

creërt en
Hiermee mede een prettige
werkomgeving
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Hoofdkantoor
ANWB Den Haag

De overkapping is opgebouwd uit zg.
‘’Trussenframe”. Het doek wordt
rondom gespannen met behulp van
kleine trekveren.
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Hessing Cockpit
Utrecht

Architect:

Product:

ONL Oosterhuis-Lenard

Batyl nei ® HM

Poly-Ned heeft hier een dubbel-
gekromd plafond gerealiseerd.

Poly-Ned engineert en levert
regelmatig drie-dimensionale
constructies zoals spankappen,
luchtkussendaken, etc. Deze kennis
kwam enorm van pas tijdens ontwerp
en realisatie van dit project.



Hessing Cockpit
Utrecht

Het plafond volgt de contouren van het
aluminium dak

draagt tevens bij aan de benodigde
geluidsabsorptie.

en loopt door tot de
vloer. Het hoogwaardige textielweefsel
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Hessing Cockpit
Utrecht

De diverse vlakken zijn rondom
opgespannen met behulp van
elastisch koord.
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Auditorium
Rabobank
Bladel
(renovatie)

Architect:

Product:

ALYNIA Architecten /
Stijn Vossen

Batyl nei ® HM

Het plafond volgt ook hier de
contouren van het dak. Het oude
bouwkundige dak inclusief
plafondplaten hoefde niet verwijderd te
Worden. De verlichting vindt hier
indirect plaats via de wanden.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Grafisch Ontwerp-
bureau Phoenix
Amstelveen

Architect:

Product:

Marcel van der Schalk

iBatyl ne® HM

De zeilvormige doeken zijn hier aan de
omtrek voorzien van een kabel en op
de hoeken aangespannen.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



MECC
Maastricht

Architect:

Product:

Satijnplus Architecten

Batyl nei ® SK300

Het plafond volgt de contouren van het
aluminium dak

zorgt tevens voor geluidsabsorptie.

en loopt door tot de
vloer. Het hoogwaardige textielweefsel

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned
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I-Web
TU Delft
Delft

Architect:

Producten:

Kas Oosterhuis

Hoogwaardige ETFE folie
(Luchtkussendak)

PVC gecoat polyester /
textielweefsel / HD schuim
/ speciale kunststof coating
(gevel/wand)

Deze huid werd vervolgens opgestijfd door een
hoge densiteitsschuim, welke in spuitvorm werd
aangebracht. Nadat het schuim was uitgehard is
de overdruk verwijderd en onstond een stabiele
huid die beantwoordt aan de huidige eisen van het
bouwbesluit. Dit staaltje der techniek geeft aan dat
het team van Poly-Ned de vaak gehanteerde kreet
‘’de sky is de limit’’ waardig is.

De levering omvatte hier een vijfhoekig
luchtkussendak gebaseerd op een ETFE folie en
een wand/gevel bestaande een uit PVC gecoat
weefsel (membraan), een HD Schuim en een
speciale finishing.

Bij dit voormalige Floriade paviljoen is de stalen
dakconstructie verwijderd. Dit is gedaan om een
kolomvrije ruimte te realiseren.

Er is een luchtkussendak geplaatst met een
een oppervlak van ca. 175 m2.

Het stalen frame heeft dienst gedaan als
basisvorm voor de membraanhuid. Door
deze huid langs de randen te bevestigen en
de ruimte te voorzien van een overdruk
onstond een driedimensionaal gevormde
huid van ca. 580 m2.



Bedrukkingen

Architect:

Producten (o.a.):

Divers

Batyl nei ®

®

®

®

®

HM

Soltis 86 en 92

i Batymesh 7000

i Canatex

Sefar 48

Batyl ne

Batyl ne

Voor room-dividers, wanden en andere
bespanningen kunnen diverse open en
gesloten materialen worden bedrukt.
Ook een doorgedrukte - aan twee
zijden zichtbare - print behoort
tot de mogelijkheden.

De meeste weefsels zijn lasbaar
Zodat grote breedtes (oppervlaktes)
mogelijk zijn.

Poly-Ned heeft vele mogelijkheden
voor wat betreft ophanging en
bevestiging, bijvoorbeeld:

- trekveren
- elastisch koord
- modulaire spanpanelen
- aluminium profielen aan boven- en
onderzijde

- etc.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Woonzorgcentrum
Rigtershof
Bovenkarspel

Architect:

Product:

BBHD Architecten

Batyl nei ® HM

Deze fraai vormgegeven plafonds
bestaant uit geprefabriceerde
elemeten en zijn voorzien van directe
en indirecte verlichting.
Ook hebben ze een akoestisch
dempende werking.
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Balustrade
Rijkswerf
Den elderH

Architect:

Product:

Architectenbureau
Cepezed

Batyl nei ® HM

Batyline® HM is hier toegepast als een
functionele èn esthetische oplossing
voor de balustrades.
Ook als doorvalbeveiliging is dit
materiaal een ideale en duurzame
keuze.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Foamdome
KortrijkInterieurbeurs

Modular Lighting
Systems

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Gecoat nylon

Poly-Ned heeft hier een zg. ademende
wand gerealiseerd van een gecoat
nylon weefsel. De bolling van de wand
kwam tot stand door middel van een
continue luchtdruk.

Ook de bolvormige basisconstructie
van de iglo werd door Poly-Ned
gerealiseerd.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Burgers Ocean
rnhemA

Architect:

Product:

Antoon van Hooff &
Poly-Ned

Batyl nei ® HM

Textielweefsel
met acrylcoating

Batyline HM is hier toegepast als

zwevend plafond boven het
Oceanium. Bevestiging heeft
plaatsgevonden met behulp van
elastisch koord. De ruimte tussen het
weefsel en het hulpprofiel is afgedekt

en geaccentueerd met Batyline HM

stroken in een beige kleur.

De verticale achtergrond van het
Oceanium is opgebouwd uit een
speciaal beschilderbaar weefsel.
Dit doek is in de productieruimte van
Poly-Ned (pre-fab) door een
kunstenaar voorzien van koralen (met
behulp van air brush) en
geassembleerd op locatie. De
overgang van ‘’echt’’ koraal naar
‘’geschilderd’’ koraal is vrijwel niet
zichtbaar.

®

®
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Freeflow
Blijdorp

Rotterdam

/ Oceanium
Diergaarde

Architect:

Product:

Schroeder Design

Batyl nei ® HM

Een driedimensionaal vormgegeven
plafond, gespannen op een minimaal
metalen frame, hangt ‘’vrij’’ in de
ruimte.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Topspin

TU Delft
Delft

Handtekenzaal
Ind. Vormgeving

Architect:

Product:

VVKH Architecten

Batyl nei ® HM

Voor dit project is een
plafond gerealiseerd. Een tijdelijke
Verduistering is nodig om ‘’vals licht’’
tegen te gaan. een minimaal metalen
frame, hangt ‘’vrij’’ in de ruimte.

beweegbaar

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Gem. Havenbedrijf
Rotterdam

Architect:

Product:

Architectenbureau
Haskoning

Batyl nei ® HM

Batyline HM is ook hier toegepast als

esthetisch plafond in een hoge hal.
Akoestiek speelde hier een belangrijke
rol. Let ook op de speciale lichtpunten
in het plafond.

®
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Advocatenkantoor
Stibbehuis
Amsterdam

Architect:

Product:

Peter Sas Architecten

Batyl nei ® HM

Poly-Ned heeft hier het gespannen
plafond geleverd - gemonteerd direct
onder het bouwkundige dak en de
verticale wandpanelen, welke dienen
als afscheiding van de gang en het
belendende kantoor.
De panelen zijn tweezijdig bespannen
met textielweefsel en hebben ook een
akoestische functie (de binnenzijde is
voorzien van een absorberend
materiaal). De panelen zijn
opgebouwd uit slank vormgegeven
rvs-profielen. Bevestiging is eveneens
minimaal - waardoor ze bijna
‘’zweven’’ in de ruimte.
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Van Abbemuseum
Eindhoven

Architect:

Product:

Maarten Van Severen

Batyl nei ® HM

Het gespannen plafond is blind
Bevestigd. Op de foto’s is goed te zien
dat het toegepaste textielweefsel
‘’dichtloopt’’ onder verschillende
Invalshoeken.
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Rabobank
Rotterdam

Architect:

Product:

Ben Kraan Architecten

Batyl nei ® SK300

Middels een verborgen bevestiging

werd hier Batyline SK300 toegepast

met tl-verlichting aan de bovenzijde.
De indirecte verlichting geeft hier een
prachtig gelijkmatig verdeeld difuus
effect.

®
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Atrium
Academisch

Maastricht
Ziekenhuis

Architect:

Product:

Architecten aan de Maas

Precontraint M2 / 392®

Een Batyline HM is hier toegepast

als functioneel plafond: het dient als
.

De gesegmenteerde doeken hangen
aan veren binnen een aantal
staalkabels. Technisch gesproken was
het een hele uitdaging om een (na een
val) afdoende dempend plafond te
creëren

®

doorvalbeveiliging
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Zwembad
De Tongelreep
Eindhoven

Architect:

Product:

Koppert + Koenes
Architecten

Batyl nei ® HM

Geprefabriceerde aluminium
gespannen panelen voorzien van een
absorptiemateriaal zijn hier toegepast
als akoestische oplossing.
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Stiltecentrum
Schiphol
Amsterdam

Architect:

Product:

Benthem & Crouwel

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier toegepast als

esthetisch plafond en zonwering onder
een glazen dak.

®
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Bureau
Hemels van der Hart
Utrecht
Architect:

Product:

Bulters & Bulters

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier toegepast als

esthetisch plafond omkaderd door een
robuust industrieel ogend frame.

®
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De Appel
Collegezaal
Groningen
(renovatie)

Architect:

Product:

Skets Architectuurstudio

Batyl nei ® HM

Batyline® HM is hier toegepast als een
esthetische oplossing direct onder het
bouwkundige plafond.
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Atrium
Grontmij
De Bildt

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier toegepast als

esthetisch plafond ter plaatse van de
receptie. Aandachtspunten waren hier
een juiste lichtinval en akoestiek op de
werkplek.

®
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Ohra
Hoofdkantoor
Arnhem

Ontwerp:

Product:

A+D+P Architecten

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier toegepast als

esthetisch & akoestisch plafondeiland
ter plaatse van de receptie en is aan
de onderzijde voorzien van verlichting.
De vorm is mogelijk gemaakt door
gebruik te maken van een metalen
hulpconstructie. Bijzonder is hier dat
het plafondeiland aan weerszijden is

voorzien van Batyline HM; daar-

tussen bevindt zich een absorberend
materiaal. De spanning in het
weefsel is hier gecreëerd door middel
van zichtbare veertjes aan de
bovenzijde.

®

®
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Kerkgebouw/
expositieruimte
Molukse Gemeenschap
Vught
(voorm. Kamp Vught)

Architect:

Product:

Ruud van Beveren

De ruimtes zijn hier voorzien van
‘’plafondeilanden’’ opgebouwd uit
metalen

zijn voorzien van spots.
rechthoekige profielen. Deze

profielen

is binnen deze profielen

gemonteerd - gespannen op
zelfdragende kaders. Dit geeft het
geheel een ranke uitstraling.

In de gang zijn deze zelfdragende
kaders tussen (esthetisch) hout
gepositioneerd.

Batyl nei HM®

Batyline HM®
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Bedrukkingen

Architect:

Producten (o.a.):

Divers

Batyl nei ®

®

®

®

®

HM

Soltis 86 en 92

i Batymesh 7000

i Canatex

Sefar 48

Batyl ne

Batyl ne

Voor room-dividers, wanden en andere
bespanningen kunnen diverse open en
gesloten materialen worden bedrukt.
Ook een doorgedrukte - aan twee
zijden zichtbare - print behoort
tot de mogelijkheden.

De meeste weefsels zijn lasbaar
Zodat grote breedtes (oppervlaktes)
mogelijk zijn.

Poly-Ned heeft vele mogelijkheden
voor wat betreft ophanging en
bevestiging, bijvoorbeeld:

- trekveren
- elastisch koord
- modulaire spanpanelen
- aluminium profielen aan boven- en
onderzijde

- etc.

ABN-AMRO Utrecht Op Ten Noord-Blijdensteinarchitect:

ABN-AMRO Utrecht Op Ten Noord-Blijdensteinarchitect:
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Reclamebureau
FHVBBDO /
bedrijfsrestaurant
Amstelveen

Ontwerp:

Product:

Peter Sas Architecten &
Tijmen Ploeg Architecten

Batyl nei ® HM

Het betreft hier het plafond van het
bedrijfsrestaurant dat deel uit maakt
van het in het karakteristieke
‘’Bauhaus stijl’’ ontworpen gebouw van
Marcel Breuer.

De schuine vlakken in dit restuarant
zijn door Poly-Ned voorzien van
plafondpanelen voorzien van

Batyline HM. De panelen zijn

samengesteld uit modulaire kaders en
voorzien van een akoestisch
absorptiemateriaal en verlichting.

®
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Dofine /
Luiken Products
Stand

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Batyl nei ® SK300

Bedrukt PVC

Voor dit project zijn modulair
vormngegeven panelen toegepast

voorzien van Batyline SK300.

De klant heeft hier de puntvormige TL-
verlcihting verzorgd.

Ook de (staande) afbeeldingen
werden door Poly-Ned van een
bedrukking voorzien inclusief
aluminium demontabele omlijsting.

®
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FC Walvisch
(voorm. Studio
Wim Vonk)
Amsterdam

Ontwerp:

Product:

Tijmen Ploeg Architecten

Batyl nei ® HM

In deze geluidsstudio wordt beeld en
geluid met elkaar verweven. Poly-Ned
heeft hier het akoestisch open Batyline

HM gespannen op verticale panelen

die zijn voorzien van beweegbare
metalen schuiven en daardoor de
akoestiek in de ruimte kunnen
beinvloeden. .

Ook de (akoestische) plafonds werden

door Poly-Ned voorzien van Batyline

HM.

®

®
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Zwembad
Holliday Inn
Leiden
renovatie( )

Architect:

Product:

DAVL Studio

Batyl nei ® HM

Zwembaden & sporthallen kunnen
relatief eenvoudig worden voorzien
van een nieuw esthetisch plafond door
direct onder het aanwezige
bouwkundige plafond een
hoogwaardig textielweefsel te
spannen. De open structuur voorkomt
vochtophoping en een eventueel
additioneel absorptiemateriaal tussen
textielweefsel en bouwkundig plafond
zorgt voor een prima absorptie.

Poly-Ned heeft reeds vele
sportaccomodaties voorzien van
nieuwe functionele (akoestisch) en
esthetische plafonds & wanden.

Plafond voor de renovatie.

Plafond na de renovatie.
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Schreiner en
van Bokkel
Rotterdam

Ontwerp:

Product:

SV Interieur

Batyl nei ® HM

Het gespannen plafonddoek is hier
direct met veertjes gemonteerd aan de
muur. Deze minimalistische
detaillering geeft een fraai beeld.
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Gispen Int. BV
Mediacentrale
Groningen

Ontwerp:

Product:

Gispen International B.V.

Batyl nei ® HM

Voor dit project zijn modulair
vormgegeven panelen toegepast

voorzien van Batyline HM.

De panelen zijn voorzien van een
akoestisch absorberend materiaal.

®
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Winkelcentrum
Zuidmolen
Enschede

Architect:

Product:

Bureau Bergzicht

PVC gecoat weefsel

Poly-Ned heeft een Pvc gecoat wefsel
gecofectioneerd tot gespannen
wanden voorzien van sparingen ter
plaatse van de roltrappen en
raampartijen.
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Kantoorruimtes
Amsterdam

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Batyl nei ® HM

Kantoor/Verblijfsruimtes, zeker in oude
(monumentale) panden, hebben veelal
hoge plafonds. Esthetisch is dit fraai,
maar geluidtechnisch kan deze
LxBxH verhouding leiden tot een
ongunstige akoustiek - zeker in
combinatie met veel harde materialen.
Voor dit project is gekozen voor een

plafondpaneel voorzien van Batyline

HM en een akoestisch dempend
materiaal waardoor nagalm wordt
beperkt. De modulaire panelen zijn op
zeer korte afstand onder het
aanwezige plafonds geplaatst, zodanig
dat de oorspronkelijke sfeer en
uitstraling van de ruimtes zo min
mogelijk wordt aangetast.

®
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Productiehal
HG Chemicals
Almere
(Brandcomparti-
mentering)

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Poly-Ned Firetexx, type
Etna

Poly-Ned ontwikkelde ‘’Firetexx’’
speciaal voor tijdelijke en permanentie
brandwerende toepassingen
(brandcompartimentering en/ of
drafstop) in gebouwen. Firetexx is een
brandwerend glasweefsel
gecombineerd met een brandwerende
coating. Het textielweefsel is
brandwerend gedurende 85 minuten,
bij temperaturen tot 1100 graden! De
warmtestraling van dit product is
uitzonderlijk laag en het laat zich
gemakkelijk verwerken
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Over Poly-Ned

Poly-Ned is actief in ''textiel-architectuur''. Men ontwikkelt & levert oplossingen voor

interieur- en exterieurtoepassingen in de bouw, gebaseerd op hoogwaardige textiel- en

metaalweefsels, eventueel voorzien van functionele en esthetische coatings en/of

bedrukkingen. Voor de industrie levert Poly-Ned ondermeer antistatische overkappingen en

drukregulerende membranen voor velerlei toepassingen.

Voorbeelden zijn luchthallen & tenten, spankappen & overkappingsconstructies,

(span)plafonds/ wanden, gevel- en dakbekledingen, doorvalbeveiligingen, brandwerende

constructies & vlamdovende doeken, industriële membranen, etc.

Veel van de genoemde toepassingen kunnen permanent of tijdelijk worden vormgegeven.

Combinaties met moderne verlichtingstechnieken kan leiden tot spectaculaire effecten!

Ook renovaties zijn relatief goedkoop en snel te realiseren met textiel- en metaalweefsels.

Een team van eigen specialisten voert vervolgens de assemblage & montage uit op locatie,

waar ook ter wereld.

Poly-Ned levert compleet geëngineerde oplossingen, vaak weer gebaseerd op nieuwe

materialen volgens de laatste stand der techniek. Poly-Ned levert maatwerk, ieder product

is uniek qua ontwerp en engineering.

Poly-Ned heeft een onderverdeling gemaakt in een aantal productgroepen. Deze

productgroepen zijn: Luchthallen, Plafonds & Wanden, Gevels, Spankappen, Brandwerende

Producten, Industrie, Specials en Statiefhallen & Tenten.

Poly-Ned en zijn medewerkers hebben 30 jaar ervaring met de eigen ontwikkeling &

engineering, alsmede productie van industrieel textiel- en metaaldoek, gebaseerd op vele

types weefsels (''vezels''), breisels uit aramides, kevlar, glas, polyester, koolstof, PE, PP en

vele ferro/non-ferro metalen, etc. Men heeft daarnaast veel ervaring opgedaan met

samengestelde/gewapende materialen in diverse combinaties weefsels/breisels met

bijvoorbeeld epoxyharsen, pvc, pvdf, pvdc, ptfe, pu, etc. en metaalplaat of metaalnetting.

Poly-Ned heeft ruime expertise opgebouwd met brandwerend/vlamdovend glasvezeldoek en

verwerking daarvan in ondermeer brandwerende constructies. In dit verband wordt

ondermeer samengewerkt met TNO/Effectis in Rijswijk.

De ontwikkeling van heeft geleid tot het oprichten

van

Poly-Ned beschikt over eigen laboratoriumfaciliteiten. In dit laboratorium worden diverse

materialen getest en doorontwikkeld, er worden proeven genomen tot het bepalen van

diverse relevante eigenschappen van toegepaste materialen. Dit laatste wordt bijvoorbeeld

ook gedaan in het kader van het kwaliteitsbeleid met het oog op controle van de

gespecificeerde eigenschappen materialen van leveranciers. Het kennisniveau op het

gebied van vezelversterkte kunststoffen in de breedste zin des woords, is zondermeer hoog

te noemen.

brandwerend/vlamdovend glasvezeldoek

Firetexx, een bedrijf dat deel uit maakt van de Poly-Ned Holding. Firetexx is de

intermediair tussen de producerende en verwerkende industrie. Daarnaast wordt in

samenwerking met Poly-Ned voortdurend gekeken naar nieuwe toepassingen in de markt.

Zie ook www.firetexx.com.
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