H  slimme alternatief voor gipsplaten
Kant en klare wand- en plafondpanelen

•
•
•
•
•

Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd
Snel, simpel én droog te plaatsen
Géén stuc- en schilderwerkzaamheden
Voorzien van tong- en groefverbinding
Diverse decors beschikbaar
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De wand- en plafondpanelen van Agnes One-Step hebben een basis van spaanplaat en zijn
afgewerkt met een decoratieve folie. Het product heeft al meer dan 20 jaar succes op de
Nederlandse markt en onderscheidt zich door zijn hoogwaardige kwaliteit en bijzonder lange
levensduur.

Ideaal voor renovatie & nieuwbouw
De Agnes One-Step panelen zijn praktisch overal toe te passen. Met name in de renovatiemarkt kiest men steeds vaker voor dit product. Projecten worden veel sneller en zonder veel
overlast gerealiseerd. De panelen worden namelijk droog en kant en klaar op de wanden en
plafonds aangebracht. Bijkomend voordeel voor de bewoner is, dat de ruimte ook razendsnel weer in gebruik kan worden genomen. Agnes One-Step is in diverse decors verkrijgbaar.
Basismateriaal

spaanplaat P2

Brand- én vochtwerende uitvoering

Toplaag

hoogwaardige decorfolie

Er is een speciaal plafondpaneel voor brandwerende constructies (30 minuten) beschikbaar:

Randen plafond

rondom tong en groef

Randen wand

tweezijdig tong en groef

Dikte

12 mm

Agnes One-Step Fire Resistance. Deze uitvoering is door Efectis Nederland BV (het voormalige TNO) getest op bijdrage tot brandvoortplanting (NEN6065, klasse 2) en op mate van
rookdichtheid (NEN6066).

Afmeting plafond werkend 60 x 120 cm
Afmeting wand

Voor vochtige ruimtes is er een vochtwerend plafondpaneel beschikbaar.

werkend 60 x 230 / 260 /
304 / 360 / 392 cm

Keurmerken

Meer informatie?

Formaldehyde

Agnes One-Step is verkrijgbaar via de hout- en bouwmaterialenhandel. Zie voor meer

emissie
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Scan de QR code en zie meer over de verwerking van Agnes One-Step
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informatie – ook voor uw dichtstbijzijnde verkooppunt – de website: www.agnesonestep.nl

