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AKOESTISCH COMFORT

VEELZIJDIG MAATWERK

Hebben uw leerlingen een gebrek aan concentratie?
Heeft u op het einde van de dag een hoofd dat op
ontploffen staat? Veel kans dat er iets mankeert aan
de geluidsabsorptie in uw schoolgebouw. Met een LCCplafond kiest u voor een uitstekende akoestiek in uw
klaslokalen, refter, aula, turnzaal enz. Door perforatie
of aangepaste isolatie optimaleren wij de akoestiek en
verhogen we de geluidsabsorptie. Dit zorgt voor een
betere verstaanbaarheid waardoor uw studenten zich
langer en beter kunnen concentreren.

Bij LCC kiest u voor een plafond op maat. Zowel voor
kleine als voor grote ruimtes, voor binnen of voor
buiten heeft LCC de gepaste oplossing. Een plafond
op maat biedt legio mogelijkheden. We produceren
enkel de panelen die u nodig heeft voor uw project.
Zo vermijden we overproductie en hebben we minder
afval. Ons productieproces is dus zeer efficiënt.
Daarom krijgt u bij LCC een plafond op maat voor een
haalbaar budget.

VEILIG & BRANDSTABIEL

Ook balvaste sportplafonds (klasse. 1A) voor turnzalen of
plafonds voor vochtige omgevingen zoals zwembaden behoren
tot het LCC-gamma.

Een van de grootste prioriteiten voor ouders en
schooldirecties is dat hun kinderen ondergebracht zijn
in een veilige omgeving. Ook voor LCC is veiligheid
een van de belangrijkste criteria bij het ontwerpen van
plafondpanelen. We laten niets aan het toeval over,
de brandstabiliteit van onze plafonds wordt uitvoerig
getest bij WarringtonFire - Global Safety in Gent.
Al onze stalen plafonds voldoen ruimschoots aan de
NBN 713.020 norm.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Metalen plafondpanelen zijn zeer eenvoudig in
onderhoud. U heeft geen speciale producten of
toebehoren nodig. Een LCC-paneel is gemakkelijk
demonteerbaar voor eventuele onderhoudswerken
boven het plafond.

LANGE LEVENSDUUR
Met een metalen plafond kiest u voor een langetermijnoplossing. Een stalen LCC-plafond is bijzonder
slijtvast en gaat gemakkelijk dertig jaar mee.

FLEXIBEL & ESTHETISCH

VRAGEN?

Praktische toepasbaarheid is een ding; het oog wil
ook wat. Bij LCC heeft u een uitgebreide keuze uit
paneelbreedtes naar gelang de ruimte waarvoor u ze
nodig heeft. Ook als u verschillende panelen binnen
eenzelfde gamma combineert, heeft u nog altijd een
egaal plafondbeeld als resultaat. Bovendien zijn onze
panelen eenvoudig aan te passen: een groot voordeel
in ruimtes met een onregelmatige vorm.

Heeft
u
vragen
over
onze
mogelijkheden
voor scholen of wilt u meer informatie? Kijk
op lcc-plafonds.be of bel ons op het nummer
+32 3 897 13 00. We helpen u graag verder!

XL-plafond, zelfdragend op het Omega-bandraster
Dankzij het unieke Omega Hook ophangsysteem
kunt u een zelfdragend XL-plafond voor ruimtes
tot drie meter breed voorzien. Dit brandstabiele
stalen LCC-plafond is daarom zeer geliefd in
gangen.

Welk plafond voor welke TOEPASSING?
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Verlichting, verluchting,
branddetectie, sprinklers
enz. worden naadloos
verwerkt in elk LCC-plafond.

BELGISCH, DUURZAAM KWALITEITSPRODUCT
Al meer dan veertig jaar ontwerpt en produceert LCC plafonds in de eigen fabriek in Antwerpen (Wilrijk). Innovatie
is onze tweede natuur geworden. Daarbij werkt onze R&D-afdeling regelmatig samen met gespecialiseerde
onderzoeksinstellingen en studiebureaus, bijv. Universiteit Stuttgart, D, (balvastheid sportplafond), Universiteit
Gent (brandveiligheid) en studiebureau Peutz, NL, (akoestiek).
LCC kiest bewust voor oplossingen met een minimale ecologische impact:
• LCC plafondplanelen worden vervaardigd uit ecologisch verantwoord,
duurzaam materiaal en zijn in hoge mate recyclebaar
• we produceren met onze eigen groene stroom en maken maximaal
gebruik van duurzame en milieuvriendelijke productietechnieken
• onze verpakkingsfolie is 100% reclyclebaar
• de afstand tussen grondstof en installatie beperken we tot het
minimum zodat de CO2-uitstoot van uw project beperkt blijft
• maatwerk = minder afval
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