


Wat is een 
OpenCeiling?

Een OpenCeiling 
creëert een 
realistische 
weergave van een 
lucht door middel 
van verlichte 
fotopanelen.

Fotografie en 
verlichting 
komen samen en 
zorgen zo voor 
een positieve 
sfeer in ieder 
interieur.

Een OpenCeiling 
is zeer snel in een 
nieuw of bestaand 
systeemplafond 
te installeren; er is 
geen verbouwing 
voor nodig.



Een OpenCeiling bestaat uit drie onderdelen:

Armatuur met Daglichtlampen (6500 K)

High Resolution Fotopanelen

Aluminium OpenFrame

De drie onderdelen passen perfect in ieder systeemplafond en creëren samen de illusie van een echt dakraam. 

LED paneel (6000K - 6500 K)

High Resolution Fotopaneel

Aluminium LED ‘Plug and Play’ Frame
Plug and Play model

TL5 versie

LED versie



•  Klinische ruimtes worden getransformeerd tot 
natuurlijke, helende omgevingen

•  Geeft een daglichtervaring in donkere  
of inpandige ruimtes

•  Zorgt voor positieve afleiding tijdens pijnlijke 
of stressvolle behandelingen

•  Draagt bij aan een prettige werkomgeving 
voor zowel arts als staf

•  Betere wachtervaring in wacht —  
en ontvangstruimtes

•  Maakt de zorgomgeving uniek en 
onderscheidend

•  Benauwende ruimtes krijgen een  
open en ruimer karakter

OpenCeilings 
in de Zorg



De OpenCeiling creëert rust 
en een warme atmosfeer bij 

stressvolle momenten.

– H. Wouters,  
Franciscus Ziekenhuis

OpenCeilings 
en het Healing 
Environment

De OpenCeiling draagt met 
haar natuurlijke, rustgevende en 
ruimtelijke eigenschappen bij 
aan het creëren van een Healing 
Environment: “een omgeving die 
positieve invloed uitoefent op 
het welzijn van de mens”



OpenCeilings 
in het Kantoor

Waar komen OpenCeilings  
tot hun recht?

• Op de werkplek dragen OpenCeilings 
bij aan het creëren van een productieve 
werkomgeving

• Creëert uitnodigende flexplekken

• OpenCeilings zorgen voor het 
ontstaan van creatieve en inspirerende 
vergaderkamers

• OpenCeilings geven uw 
ontvangstruimtes een unieke uitstraling



De OpenCeiling brengt  
mooi weer en een productieve 
sfeer in onze werkomgeving.

- S. vd Berg,  
Head Facilities Reed Elsevier

Voordelen van OpenCeilings  
in het Kantoor

•  Een prettige ervaring van daglicht 
in donkere of inpandige ruimtes

•  Benauwende ruimtes krijgen een  
open en ruimer karakter

•  Maakt ongebruikte vierkante 
meters weer rendabel

•  Past perfect in nieuwe of reeds 
bestaande systeemplafonds; er is 
geen verbouwing nodig



• OpenCeilings zorgen voor het ontstaan 
van een prettige shopervaring en meer 
beleving tijdens het winkelen.

• OpenCeilings geven uw showroom een 
unieke uitstraling.

• Logo of huisstijlkleuren kunnen in het 
design verwerkt worden.

• Installatie neemt slechts paar uur in 
beslag, hierdoor minimale sluitingstijd 
van de winkel.

• Panelen zeer gemakkelijk te  
verwisselen, daardoor kunt u 
gemakkelijk inspelen op  
lopende (marketing)acties.

OpenCeilings 
in de Retail



OpenWalls

OpenWall OpenWalls + OpenCeilings

Het bedrijf OpenCeilings biedt twee producten die een positieve invloed bieden op de gebruiker. De systeemplafond 
toepassing met de naam ‘OpenCeilings’ en de wand toepassing met de naam ‘OpenWalls’ brengen de natuur naar 
binnen en creëren een daglichtervaring en uitzicht op de natuur. De twee producten sluiten perfect op elkaar aan, 
waarbij mooie combinaties kunnen worden gerealiseerd.



100% houten kozijn

Een maatwerk houten kozijn is 
vervaardigd uit de beste kwa-
liteit hout. De roedeverdeling 
creëert de ervaring van diepte 
en de vensterbank zorgt voor 
een extra dimensie.

Fotoprint

De lambda prints geven de 
OpenWalls een spectaculair 
resultaat. De glans afwer-
king in combinatie met de 
duratrans laten u door een 
echt raam naar buiten 
kijken.

LED verlichting

Het LED systeem kent een 
dubbelfunctie. Allereerst wordt 
een optimale daglichtervaring 
gerealiseerd en daarnaast zorgt 
de kliklijst voor een eenvoudi-
ge verwisseling van de Lambda 
print.

Uit welke onderdelen bestaat een OpenWall?



Ge�nteresseerd in de mogelijkheden van OpenCeilings? 

www.openceilings.nl

+31 (0) 20 820 21 90

info@openceilings.nl
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