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Voor een duurzame en decoratieve afwerking van uw interieur
Plafond- en wandpanelenwww.diamondpanelen.nl
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Mooi afgewerkte plafonds en wanden zijn de basis van een stijlvol interieur. het interieur is immers de locatie waar u veel 

tijd doorbrengt, alleen of met familie en vrienden of met collega’s op het werk. 

Bij de ontwikkeling van Diamond panelen staan uw wensen met betrekking tot esthetiek, duurzaamheid, installatiegemak 

en onderhoud centraal. De panelen zorgen door het lijnenspel van de micro-voegen voor een optisch vergrotend effect. 

De hoogwaardige decorfolie is afwasbaar, zorgt voor een natuurlijk uiterlijk en behoeft nauwelijks tot geen onderhoud. 

De verschillende hoogwaardige kernplaten van de panelen maakt toepassingen voor renovatie, nieuwbouw, maar ook 

gebruik in vochtige ruimtes mogelijk. Het hout in de kernplaten komt uit goed beheerde bosgebieden en is voorzien 

van een keurmerk voor verantwoord bosbeheer; FSC of PEFC.

Geniet van uw nieuwe interieur!
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Micropan, Maxipan, Maripan

Helder wit | MIC3000

De Diamond panelen zijn verkrijgbaar in 3 uitvoeringen. 

De Micropan panelen hebben een elegante breedte van 290mm, 

terwijl de Maxipan panelen zorgen voor een allure van rust door 

de extra breedte van 400mm. 

De Maripan panelen hebben een speciale vochtwerende 

kernplaat en zijn daarmee toe te passen als plafondbekleding 

in vochtige ruimtes. 

Alle panelen zijn doorkoppelbaar door de 4 zijdige afwerking. 

De hoogwaardige decorfolie op de panelen is speciaal verlijmd 

met PU waarmee aantasting door te hoge temperaturen en vocht 

verleden tijd is. De collectie van decoren maakt een keuze voor 

eenieder mogelijk en brengt het interieur warmte en sfeer.
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Stucco wit | MAX3050

Hoogglans wit | MAR3120

Eigenschappen

Micropan (MIC) 2580x290x12 mm, 4-zijdige microvoeg

Maripan (MAR) 1200/2580x300x8 mm, 4-zijdige microvoeg, vochtwerend

Maxipan (MAX) extra breed: 2580x405x12 mm, 4-zijdige microvoeg
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Helder wit (RAL9003)

MIC3000 | MAX3000 | MAR3000*
*lengte 1200 en 2580 mm

Ivoor

MAR3015*
*lengte 1200 en 2580 mm

Spachtel wit

MIC3050 | MAX3050 | MAR3050*
*lengte 1200 en 2580 mm

Wit houtnerf

MIC3060

Metallic

MIC3110 | MAR3110*
*lengte 2580 mm

Hoogglans wit

MIC3120 | MAR3120*
*lengte 1200 en 2580 mm
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Geborsteld eik

MAX3300 | MAR3300*
*lengte 1200 en 2580 mm

Pleister wit

MIC3400

Champagne

MIC3500
Cappuccino

MIC3600
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Elit Kant-en-klare platen voor plafond en wand

Parel wit | EP7000

Elit plafond- en wandpanelen zijn extra brede panelen van 600 mm 

breed. Deze panelen zijn zeer geschikt als alternatief voor bewerkte 

gipsplaten en daarmee de ideale oplossing om uw wand of plafond 

op een eenvoudige manier fraai af te werken. Tevens is Elit een 

ideaal product voor het maken van een scheidingswand. 

De panelen hebben ook een isolerende eigenschap, wat uitermate 

van pas komt op zolderkamers.

Omdat Elit platen zeer eenvoudig en snel te installeren zijn, tot 

35% tijdsbesparing ten opzichte van gipsplaten met stucwerk, is 

dit product ook zeer geschikt voor projectmatige of grootschalige 

renovatie toepassingen.
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Eigenschappen

Parel wit alkor

EP7000 | EW7000
Stucco wit alkor

EP7001 | EW7001 | VEP7001*
*Vochtwerend V313

Elit Plafond (EP) 1200x600x12 mm, 4-zijdige microvoeg

Elit Wand (EW)  3000x600x12 mm, 2-zijdige microvoeg
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Accessoires Lijstwerk en inbouwverlichting

Inbouwverlichting

Lijstwerk

Voor de perfecte afwerking van uw plafond is bij elk paneel uit 

de Diamond collectie een bijpassende plint verkrijgbaar. 

De UL plint is voor de afwerking van de vrijgelaten ruimte rondom. 

De FTL knikplint kan zowel als binnen, buiten- en flexibele hoek 

gebruikt worden.

Inbouwverlichting

Diamond plafondpanelen zijn uitstekend geschikt voor het inbouwen 

van verlichting. Voor meer informatie zie www.roommade.nl of ga 

langs bij één van de vele verkooppunten van Diamond panelen.
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Montage

Diamond Panelen zijn eenvoudig te 

installeren. Het is van groot belang 

dat de panelen op de juiste manier 

worden gemonteerd. Hiermee verlengt 

u de levensduur van uw plafond en 

tegelijk ook uw woongenot. Volg altijd 

de montageinstructies die u vindt in de 

verpakking.

Onderhoud

Plafond- en wandpanelen zijn 

afgewerkte kant-en-klaar producten 

die weinig tot geen onderhoud behoeven. 

Na de montage het achtergebleven stof 

wegvegen en de panelen schoonmaken 

met een licht vochtige doek, eventueel 

met een niet bijtend en niet-chemisch 

schoonmaakmiddel. Daarna 1 maal per 

jaar dezelfde reiniging doen.

UL plint

FTL plint

Montage en Onderhoud

Labels
Aantal jaren garantie op materiaal- en 

productiefouten

Alle producten die door het FSC-label 

gemerkt worden, zijn gegarandeerd 

geproduceerd uit hout dat afkomstig is 

uit bossen die beheerd worden volgens 

de FSC-normen

Dit product is vochtwerend, door de HDF 

kernplaat en de vochtwerende PE folie. 

En daarom geschikt voor vochtige ruimtes 

(mits juist geventileerd) 

Kenmerk voor materiaal verworven door 

verantwoord bosbeheer

Dit paneel heeft een afgeronde microvelling

Dit paneel heeft een afgeronde microvelling

Dit paneel heeft een v-voeg



Diamond is een merknaam van Roommade:
www.roommade.nl

www.roommade.nl
Wilt u aanvullende informatie over de Diamond collectie? 

Kijk dan op bovengenoemde site. 


