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Sportaccomodaties: Plafonds & Wanden

In deze brochure vindt u een selectie van onze hoogwaardige textielweefsels voor

plafonds en wanden voor sportaccomodaties.

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

vormgeving, lichttechnische, akoestische aspecten alsmede licht en ventilatie een rol

kunnen spelen. Brandwerendheid c.q. doorlaatbaarheid voor sprinklersystemen en

modulaire (paneel)vormgeving kunnen ook van belang zijn. Ook vindt u voorbeelden van

vakkundig uitgevoerde renovaties.

Poly-Ned heeft reeds vele sportaccomodaties voorzien van nieuwe functionele

(akoestisch) en esthetische plafonds & wanden.

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 voor-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 en 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: Vele standaard kleuren zijn mogelijk - ook combinaties van kleuren voor schering en inslagdraden



Bovendien kunt u dankzij de fijnmazige structuur van het materiaal

verschillende doorzichtige of juist ondoorzichtige creaties

samenstellen waarbij directe of indirecte verlichting mogelijk is.

Voor zwembaden is bevestiging van het materiaal met behulp

elastisch koord de ideale oplossing. Deze methode maakt het

mogelijk grote oppervlakten te creeren zonder dat het nodig is een

zware constructie aan te brengen. Een andere bijzonder fraaie

methode is het door Poly-Ned ontwikkelde spanpaneel. Hierin zijn

verschillende varianten denkbaar.

Voor al deze spantechnieken zijn uitgebreide technische

specificaties voorhanden.

In het separaat beschikbare detailboek ‘’Plafonds en Wanden’’ zijn

veel bevestigingsvoorbeelden te vinden.

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

Batyline® HM, vanuit technisch en creatief oogpunt baanbrekend, ruimt al uw

materiaalproblemen uit de weg, geeft uw architectonosche en creatieve inzicht de

Vrije hand. Batyline® HM is een flexibel product en met de verschillende originele

bevestigingssystemen toe te passen. Het kan voor talloze uiteenlopende vormen en

volumes gebruikt worden: bogen gewelven, gebogen lijnen, piramides, horizontale

vlakken, etc.
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Elastisch koord



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



Zwembad

renovatie
Maarssen
( )

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

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.

Wand / Plafond voor de renovatie.

Wand / Plafond na de renovatie.
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Sportfondsenbad
Delft
( )renovatie

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Batyl nei ® HM

Wand / Plafond voor de renovatie.

Wand / Plafond na de renovatie.
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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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Zwembad
Holliday Inn
Leiden
renovatie( )

Architect:

Product:

DAVE

Batyl nei ® HM

Plafond voor de renovatie.

Plafond na de renovatie.

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Zwembad
Ridderkerk
(renovatie)

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

HMBatyl nei ®
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Zwembad
Straelen
Duitsland
(renovatie)

Architect:

Product:

Koppert + Koenis

Batyl nei ® HM

Geprefabriceerde aluminium
gespannen panelen zijn hier

ingekaderd met Batyline HM.®
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Zwembad
Tauregui Berry
Frankrijk

Architect:

Product:

Via Ferrari

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier in gebogen

vlakken toegepast.

®
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Zwembad
Tonnerre
Frankrijk

Architect:

Product:

Via Ferrari

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier in gebogen

vlakken toegepast.
Er is gebruik gemaakt van indirect
verlichting.

®
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Zwembad
Tissot
Frankrijk

Architect:

Product:

Via Ferrari

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier gedeeltelijk in

schuine vlakken toegepast.

Buiten is een zonwering in lamellen

gemaakt van een Precontraint

®

®.
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Zwembad
Villetaneuse
Frankrijk

Architect:

Product:

Via Ferrari

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier in rechte

vakken toegepast.

®
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Metzo College
Doetichem

Architect:

Product:

Erick van Egeraat /
EEA Architects

Batyl nei ® HM

Batyline HM is hier in rechte

vakken toegepast.
De deelbare sporthal van het Metzo
College in Doetichem werd voorzien
van een spanplafond. Dit plafond werd
gemonteerd direct onder het
akoestisch dempende bouwkundige
plafond.

®
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De Mammoet
Gouda

Architect:

Product:

Koppert + Koenes
Architecten

Batyl nei ® HM

Deze sporthal werd voorzien van
verticaal gemonteerde modulaire
panelen (blauw) met een akoestische
werking.
Het vrijstaand plaatsen van deze
panelen resulteert in een nog betere
geluidsabsorptie.

Deze sporthal werd voorzien van
verticaal gemonteerde modulaire
panelen (blauw) met een akoestische
werking.
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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 men 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.

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.
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Poly-Ned

Postbus 177
8330 AD Steenwijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)521 320240
Fax. +31 (0)521 320230

www.polyned.nl
office@polyned.nl

www.textielarchitectuur.nl

© Poly-Ned 2007 - versie A1

http://www.polyned.nl
http://www.textielarchitectuur.nl

