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Korte beschrijving

Naast de ruime ervaring in het leveren van overkappingen & luifels, 
gevels en luchthallen, is Poly-Ned ook gespecialiseerd in wand- en 
plafondbekleding. De spanplafons en spanwanden van textielweefsels 
komen uit het textielprogramma Batyline van Poly-Ned. De textiel-
weefsels worden aangeboden in een uitgebreid kleuren palet, waar-
mee vele combinaties van transparantie, niet-doorschijnendheid en 
indirecte verlichting mogelijk zijn. 
Poly-Ned ontwerpt, berekent, fabriceert en monteert de spanwanden 
en spanplafonds in eigen beheer.

Samenstelling
Batyline-spanplafonds en -spanwanden van textielweefsels uit het tex-
tielprogramma van Poly-Ned zijn samengesteld uit membranen, type: 
Batyline HM,  Batyline XPS en Batyline SK300. De membranen worden 
samengesteld uit op maat gesneden tot aan elkaar gelaste (hoogfre-
quent) of gelijmde textielbanen van PVC-gecoat polyester textielweef-
sel (HM & XPS) en siliconengecoate glasweefsel (SK300) en krijgen een 
oppervlaktebehandeling matlak (HM & XPS) of siliconencoating (SK300).

Toepassingen
Plafond- en wandafwerking voor interieur in woning- en utiliteitsbouw; 
geschikt voor openbare gebouwen. Door grote vormvrijheid zijn rechte, 
gekromde en schuine vlakken en modulaire panelen mogelijk. 
Naast esthetische vormgeving tevens toepasbaar voor het aan het oog 
onttrekken van leidingen en technische systemen, terwijl deze 
 toegankelijk blijven voor service en onderhoud. 
Batyline XPS mag worden aangebracht onder ventilatie- en sprinkler-
systemen, zonder dat dit ten koste gaat van de werking van die systemen. 
Afscherming van geluidsabsorberende materialen, waarbij de akoesti-
sche eigenschappen behouden blijven.
Montagesystemen voor grote overspanningen zonder gebruik te maken 
van zware frames. Ontwerpen in overleg met Poly-Ned.

Kenmerken
Ventilerend; 

Perfecte akoestische en thermische isolatie voor zowel wand als 
plafond in combinatie met bijvoorbeeld Rockwool, etc.;
Originele vormgeving, zoals curves, mogelijk;
Combinaties met (LED) licht en bijvoorbeeld Batyline SK300 geven 
spectaculaire resultaten;
Geheel door Poly-Ned op maat gemaakt; 
Ook in modulaire paneelvorm leverbaar;
Batyline HM, XPS en SK300 voldoen aan de geldende brandnormen. 
Batyline wordt geproduceerd onder het kwaliteitssysteem ISO 9002.
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SpanplafondS en Spanwanden
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Glasvezeldoek Batyline Sk300, gespannen in een trussenframe

De bovenliggende verlichting incl spots

Het Glasvezelweefsel Batyline SK300 is hier gespannen tussen de 
 staalkonstruktie
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SfB 45SPANPLAFONDS

Modulaire panelen van aluminium, bespannen met glasvezelweefsel

Gespannen Batyline HM, Hästens - Leiderdorp
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