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ULTIMA Canopy

Creëer, Accentueer, Vernieuw, Geef Vorm...

KANTOREN - Kinnarps (FR)

Typische
toepassingen

Ultima Canopy is een voorgevormd mineraal paneel, in de vorm van een boog.
Dit specifieke ontwerp geeft u nieuwe creatiemogelijkheden. U kunt er bijvoorbeeld
bepaalde plaatsen mee accentueren. In combinatie met de uitstekende geluidabsorptie

• Open ruimtes
• Lobby’s

en lichtreflectie is ULTIMA CANOPY ideaal voor gebruik in open ruimtes.
Het verbetert het algemene comfort van een afzonderlijke werkplek.
ULTIMA CANOPIES kunnen worden gebruikt om snel en eenvoudig bestaande

•Z
 iekenhuizen &
Winkelgebieden

ruimtes esthetisch en akoestisch te verbeteren. Voor de installatie zijn geen speciale

• Tentoonstellingsruimten…

en hoek van ophanging.

gereedschappen nodig. Bovendien laat de Canopy zich gemakkelijk verstellen in hoogte

Armstrong blijft producten ontwikkelen, waarmee de hoeveelheid afval kan worden
verkleind. Dit doen we zonder aan prestaties in te leveren, maar door middel van
technologische expertise en innovatieve productontwerpen.
ULTIMA Canopy is een mix van hoogwaardig design en technische voordelen zoals
akoestisch comfort, hoge lichtreflectie en integratie met de thermische massa van de
bouwconstructie. De meeste Canopies zijn zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen,
zodat ze makkelijk verhuisd en hergebruikt kunnen worden.

Milieuvriendelijk
• Ultima Canopy is er in concave en convexe vormen
om verschillende designopties te creëren.

Om de binnentemperatuur te regelen kan, in plaats van
airconditioning en verwarming, de thermische massa van
het beton worden benut. Hiermee wordt stroomverbruik

• Het ophangsysteem: in de Canopy zijn onderdelen
opgenomen voor een eenvoudige installatie.
• Exclusieve finish met een hoge lichtreflectie (87%).
• Dankzij de duurzame ULTIMA CANOPY finish volstaat
een schone, droge, zachte witte doek om vuil of
vingerafdrukken te verwijderen.
• Het flexibele ophangsysteem biedt de mogelijkheid
om het paneel naar beneden te kantelen om reiniging
en onderhoud te vereenvoudigen.

KANTOREN - Wasserwerke Westfalen GmbH (D)

aanzienlijk verlaagd en daarmee de totale energiebehoefte
van het gebouw.
Door installatie van Canopies als plafondeilanden kan
de thermische massa uitgebuit worden. De open ruimte
wordt gemaximaliseerd, terwijl het akoestische en visuele
comfort wordt verbeterd.

case study
Architect............................Rehberger Architekten Gb
Aannemer...........................Schmid Trockenbau
Segment.............................Retail & ontspanning
Armstrong Oplossing.........Ultima Canopy

de uitdaging:
De evenementenhal is ontworpen door Rehberger
Architekten. Het gebouw heeft een sterk «groen»
accent, met houten bekleding op de gevels en grote
glaspartijen voor een maximale inval van het daglicht.
De multifunctionele ruimte, standaard opgesteld met
een restaurant indeling, is ook te gebruiken
voor andere evenementen zoals conferenties,
trouwfeesten etc...
De houten plafonds en vloeren geven een visueel
en akoestische comfort aan de ruimte. De grote
glaspartijen gecombineerd met de grote open ruimte
geven echter een nagalmtijd van ongeveer 3 seconden,
waardoor de ruimte ongeschikt is voor een goede
spraakverstaanbaarheid.
De hoogte van de ruimte gaf geen intieme atmosfeer
en werd als «te groot» ervaren.

de oplossing:
Met een scherpe focus op natuurlijke en eigentijdse
afwerkingen, is de Ultima Canopy oplossing perfect te
integreren. Het geeft een extra dimensie aan de ruimte,
terwijl het karakter van het originele design wordt
behouden.
De nagalmtijd is significant verlaagd, waardoor er een
betere spraakverstaanbaarheid is.
De Canopies creëren een comfortabeler ruimte en door
de snelle en gemakkelijke installatie in het bestaande
gebouw konden de dagelijkse activiteiten gewoon
doorgaan.

Verbeter de Akoestiek
Verbeter uw Omgeving
Ultima Canopy biedt een uitstekende geluidabsorptie voor zowel
open ruimtes als afzonderlijke werkplekken.
Elke 2.2 m2 Canopy biedt een geluidabsorptie van ongeveer 3 m2
open raam of Sabine bij 1kHz (EN ISO 354).
Dit betekent dat de Canopy 50% meer geluidabsorptie biedt dan
een traditioneel vlak Ultima plafond.

Geluidabsorptie bevordert het volgende in een ruimte:
• Verkorting van de nagalmtijd
• Vermindering van het lawaainiveau
• Verbetering van de verstaanbaarheid
De panelen werken ook als partiële geluidsreflectoren in een ruimte.

ONDERWIJS - Southampton Solent University (UK)

Alleen bouwkunding
plafond

ULTIMA CANOPY

Standaard kantoor:
500 m2 zonder systeemplafond (15 x 35 m)
Plafond hoogte: 5 m tot bouwkundig
plafond
Stud muren, ramen aan 2 zijden, normale
vloerbedekking

Plafond

Alleen bouwkunding
plafond

52 Ultima Canopy
(25% van het plafond)

100 ULTIMA Canopy
(50% van het plafond)

Nagalmtijd in seconden

3.4s

1.6s

1.0s

Nagalmtijd reductie

-

+53%

+70%

Afname geluidniveau

-

-1.6 dB

-2.6 dB

Product informatie
44%

87%

ISO 14021

Hergebruikt materiaal

EN ISO
7742-2 & 3

Lichtreflectie

Staanbaarheid

Concentratie

			
Beschikbare vorm

			
technische gegevens

Afmetingen
1905 x 1180 x 32 mm
Kleur 	Wit
Rand
Geverfd
Randdetail 	Board

Zij aanzicht

Inhoud Kit

- Ultima canopy heeft voorgevormde bevestigingspunten voor
snelle montage
- 4 x kabels van 4,80m
- 4 x bevestigingsanker
- 4 x bevestigingsdop
- 4 x ondereinde kabelversteller*
- 4 x grijper ondereinde*
- 4 x bevestigingsdop met uitsparing*
- Ophangpunten zijn afgetekend op verpakking
- Installatie handleiding

32 mm
R= 3,28 m

32 mm

			

Boven aanzicht
1905 mm
1220 mm

*kabelversteller bevestigd aan paneel.

Item nr.
BPCS5423 G

Omschrijving
Standaard ophangkit: 4 kabels
van 4,80 meter
BP625530 G
Verlengde ophangkit: 4 kabels
van 9,15 meter
BP7006	Afdekplaatjes - Te gebruiken als de
Ultima canopy onder een bestaand
plafond wordt toegepast.

610 mm

1180 mm

ACCESSOIRES

NB: 2 kits nodig per Canopy.

Geluidabsorptie per Canopy (Sabine)

			
Akoestische informatie - installatie 1 meter onder plafond
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70 % RH

15 JAAR
garantie

EN 13501-1

N.B. Ons productassortiment kan variëren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het MSC of bezoek onze websites: www.armstrong.nl/plafonds of www.armstrong-plafonds.be.
Nederland
Armstrong Building Products B.V.
Verkoopkantoor Nederland
Postbus 3803
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1 stuk per doos	BP62591G	BP62581G
2 stuk per doos	BP62592G	BP62582G
Concave
Convex

170 mm

			
ITEM NUMMERS

170 mm

1905 mm

