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ONDERHOUDSVRIENDELIJK

produceren we enkel de panelen die u nodig heeft. 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.

Metalen plafondpanelen zijn hygiënisch en zeer
eenvoudig in onderhoud. U heeft geen speciale
producten of toebehoren nodig. U hoeft het ook niet te
schilderen. Bovendien is een LCC-paneel gemakkelijk
demonteerbaar voor eventuele onderhoudswerken
boven het plafond. Panelen van het XL-plafond kunt
u dankzij de ophanghaakjes in het Omega Hook
bandrasterprofiel afhangen voor nazicht of wijzigingen
van uw technieken.

AKOESTISCH COMFORT
Een LCC-plafond biedt u een uitstekende akoestiek in elke
ruimte: in uw eetzaal, uw aula of uw revalidatieruimte
maar ook in uw zwembad of uw turnzaal. Door perforatie
of aangepaste isolatie optimaleren wij de akoestiek en
verhogen we de geluidsabsorptie. Dit zorgt voor een betere
verstaanbaarheid en een verhoogd comfort voor iedereen.

VEILIG & BRANDSTABIEL
Eén van uw grootste prioriteiten is ongetwijfeld de
veiligheid en brandstabiliteit van uw gebouw. Ook voor
LCC is veiligheid een van de belangrijkste criteria bij
het ontwerpen van plafondpanelen. We laten niets aan
het toeval over: WarringtonFire - Global Safety in Gent
test uitvoerig de brandstabiliteit van onze plafonds.
Al onze stalen plafonds voldoen ruimschoots aan de
NBN 713.020 norm.

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

VRAGEN?

FLEXIBEL & ESTHETISCH

CL-plafond in de gangen van AZ Maastricht.

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.
Technisch materiaal, zoals verlichting of branddetectie,
wordt nauwkeurig geïntegreerd in de panelen.

Heeft u vragen over onze mogelijkheden voor de zorgsector
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!

Het BL-plafond past perfect in het interieur
van Apotheek Swijzen.

VEELZIJDIG MAATWERK

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. Want een
plafond op maat biedt legio mogelijkheden. Daarbij

Verlichting, verluchting, branddetectie, sprinklers enz.
worden naadloos verwerkt in elk LCC-plafond.

Welk plafond voor welke TOEPASSING?
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Speciaal voor vochtige en corrosiegevoelige ruimtes
ontwikkelde LCC een plafond met een DuplexCoat.
Dankzij een exclusief procedé is dit duurzame plafond
van hoogverzinkt staal uitermate geschikt voor douches,
laboratoria, revalidatieruimtes, zwembaden, fietsenstallingen,
inkomluifels enz.
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XL-plafond, zelfdragend op 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.
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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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