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Design als
inspiratiebron
Het vervilten van materialen is al duizenden jaren een 
populaire techniek om textiel te maken. De unieke, 
stevige structuur en zachte uitstraling maken dat vilt 
ook vandaag de dag nog door designers wordt gezien 
als een intrigerende grondstof voor kleding, meubilair, 
modeaccessoires en gebruiksvoorwerpen. 

Geïnspireerd door het product en de designers, 
creëerde Hunter Douglas Architectural het plafond dat 
gemaakt moest worden: HeartFelt®. Een modulair vilten 
plafondsysteem met ongekende akoestische en visuele 
eigenschappen. Oog- en oorstrelend design met een 
duurzame oorsprong.

Beter leren, 
werken en zorgen
HeartFelt® is een innovatief, gepatenteerd product dat elk 
plafond verheft tot visueel én akoestisch speelveld. De 
vilten panelen zijn leverbaar in verschillende hoogtes en 
vormen, vijf grijs- en vijf aardetinten, en kunnen eenvoudig 
op verschillende afstanden van elkaar op de dagers 
worden geklikt. Hierdoor is het mogelijk om de visuele 
en functionele eigenschappen perfect af te stemmen 
op de wensen en eisen van de (interieur)architect en 
de eindgebruiker. HeartFelt® voldoet aan alle vereiste 
gebouwcertificering en aan de Europese binnenmilieu  
norm EN 16798-1. Dit maakt het HeartFelt® plafondsysteem 
bij uitstek geschikt voor kantoor- en utiliteitsgebouwen, 
scholen en gebouwen met een zorgbestemming.

HeartFelt®

 The ceiling that had to be made
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Boven : Visualisatie 40HR64 Panelen
Product : HeartFelt® - Lineair 

Links : Kookstudio ‘t Havenmantsje, Harlingen, Nederland
Product : HeartFelt® - Lineair

Omslagfoto: Foyer Assurances, Leudelange, Luxemburg
Product : HeartFelt® - Lineair
Architect : Essential Environments Luxemburg
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HeartFelt® in  
het kort
•  Modulair plafondsysteem met vilten 

panelen
• Ongekende akoestische eigenschappen
•   Betrekt het plafond en de wand visueel bij 

het design van het interieur
• 100% recyclebaar, duurzaam materiaal
• Gepatenteerd product
• Gepatenteerde productietechnologie
• Budgetvriendelijk
•  Onderhoudsvriendelijk: stof- en 

vuilbestendig
• Gecertificeerd:
 - Europese binnenmilieu norm EN 16798-1
 - C2C
 - Breeam en Leed geschikt
 - VOC emissie klasse A+, M1
 - Brandklasse EN 13501-1 klasse B-s1,d0
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Het plafond als 
creatief canvas
De lineaire vilten plafondpanelen van HeartFelt® zijn 
verkrijgbaar in ronde en box-vormige panelen, en kunnen 
eenvoudig op de speciaal ontwikkelde dragers worden 
geklikt. De panelen zijn leverbaar in vijf grijstinten en vijf 
aardetinten wat het mogelijk maakt om verrassende 
patronen te creëren. Naast de box-vormige panelen 
met een hoogte van 55 mm, zijn de grijstinten ook 
leverbaar in box-vormige panelen met een hoogte van 
80 - 105 mm en ronde panelen met een hoogte van  
64 mm. Door te variëren in de afstand, de hoogtes, 
vormen van de panelen en de locatie van het plafond 
in de ruimte, kan het plafond een serieuze rol gaan 
spelen binnen het totale interieurdesign.

Het plafond als 
standaard voor 
duurzaamheid
De lineaire vilten plafondpanelen van HeartFelt® 
worden gemaakt van niet-geweven, thermisch 
gevormde PES vezels. Er wordt geen afwerklaag 
toegevoegd. Hierdoor zijn de panelen 100% 
recyclebaar. Ook de dragers en hangers (aluminium 
resp. gegalvaniseerd staal) zijn 100% recyclebaar.

Het plafond als 
akoestisch mengpaneel
Met het modulaire HeartFelt® plafondsysteem geeft 
Hunter Douglas  architecten, installateurs en gebouw-
eigenaren een geavanceerd systeem in handen om 
de akoestiek in elke ruimte nauwgezet te regisseren. 
De geluidsabsorberende werking van het vilt, 
gecombineerd met de vormgeving van de panelen, 
de ruimte tussen de panelen onderling en de hoogte 
waarop het plafondsysteem wordt afgehangen, 
bepaalt hoe het geluid zich door de ruimte beweegt. 
HeartFelt® kan op deze manier bijdragen aan een 
aangename werk- en leeromgeving en verhoogde 
productiviteit.

Links : Visualisatie 40HR64 Panelen
Product : HeartFelt® - Lineair 

Project : Brandmasters, Oosterhout, Nederland
Product : HeartFelt® - Lineair
Architect : Van Oers Weijers Architecten
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Links : Stadskantoor Hasselt, België
Product : HeartFelt® lineair + wanden
Architect : UAUcollectiv i.s.m. Jaspers-Eyers Architecten

HeartFelt® Wanden
Het innovatieve HeartFelt® plafond is ook toepasbaar 
als wandsysteem: elke wand wordt een prachtig visueel 
en akoestisch oppervlak. Daarnaast kan het plafond 
en de wand als één geheel worden gemaakt. Door 
verschillende leverbare kleuren en modules, zijn er veel 
designmogelijkheden en variaties mogelijk.

WHITE 7593

LIGHT GREY 7596

CREME 7575

DARK GREY 7598

MEDIUM BROWN 7577

DARK BROWN 7578

BLACK 7594 UMBER 7579

MIDDLE GREY 7597

LIGHT BROWN 7576

SHADES OF GREY EARTH TONES

Kleuren*

HeartFelt® is verkrijgbaar in vijf grijstinten, 
variërend van wit naar zwart en in vijf aarde-
tinten. Het aandeel van de witte, zwarte en 
gekleurde PES-vezels bepaalt de kleur van  
de panelen.

*  De boxvormige 55 mm panelen zijn leverbaar 
in 5 grijs- en 5 aardetinten. De boxvormige 
80 - 105 mm panelen en de ronde 64 mm 
zijn leverbaar in 5 grijstinten. Voor de 
wandtoepassing adviseren wij het  
55 mm box-vormige en 64 mm ronde 
paneel.
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DUURZAME EIGENSCHAPPEN

C2C certificering
• C2C Brons certificaat
•  Het product voldoet aan de ‘low’ eisen voor toepassing 

in low polluting buildings. 

Cradle to Cradle Certified™ is een certificatiemerk met een 
licentie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Gebouwcertificering
• VOC emissie klasse A+
• BREEAM en Leed geschikt

VOC emissie
• BREEAM-Nor: goedgekeurd
• M1: goedgekeurd
•  Franse regulering voor CMR-stoffen: goedgekeurd

Onderhoudsgemak
De lineaire vilten plafondpanelen van HeartFelt® kunnen 
eenvoudig schoongemaakt worden met een plumeau of 
een stofzuiger. 

Low VOC

TMInstallatiegemak
De vilten panelen van het HeartFelt® 
plafond systeem zijn licht van gewicht en 
worden eenvoudig in de drager geklikt. 
De panelen kunnen op elke gewenste 
afmeting tussen 1 meter en 6 meter 
geleverd worden. Indien nodig kunnen de 
panelen tijdens de installatie nog worden 
bijgesneden met een scherp mes. 

Verbinding en 
afwerking
De panelen kunnen onderling verbonden 
worden met een koppelstuk. De kopse 
kant kan afgewerkt worden met een 
geïntegreerde eindkap. Hierdoor is het 
HeartFelt® plafondsysteem zowel in te 
zetten als volledige plafondafdekking en  
als functioneel plafondeiland.

Integratie van 
techniek
Het modulaire karakter van het HeartFelt® 
plafondsysteem maakt ook de integratie 
van techniek, zoals verlichting en ventilatie 
mogelijk. 

Afhanging
De dragers waar de vilten panelen in 
worden geklikt zijn gemaakt van gecoat 
aluminium met een hoogte van 52 mm.  
De hart op hart afstand tussen de dragers 
is 1200 mm. De hart op hart afstand 
tussen de afhangers is 1500 mm.

Rechts : 40HR64 Panelen
Product : HeartFelt® Lineair
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Architectural  
services 
We steunen onze relaties met een 
breed scala aan technisch advies en 
ondersteunings diensten voor architecten 
en installateurs. We helpen architecten 
en ontwikkelaars met aanbeve lingen 
betreffende materialen, vormen, 
afmetingen, kleuren en afwerkingen. 

We helpen ook bij het maken van ontwerp-
voorstellen, visualisaties en tekeningen 
voor bevestigingen. Onze diensten aan 
installateurs variëren van het verstrekken 
van gedetailleerde installatie tekeningen en 
instructies tot het opleiden van installateurs 
en advies tijdens installatie.

In de afgelopen 60 jaar heeft Hunter Douglas op succesvolle wijze bijgedragen aan het omzetten van 
innovatieve schetsen in innovatieve gebouwen. Met vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, 
Azië en Australië hebben we bijdragen geleverd aan de realisatie van vele toonaangevende projecten 
waaronder winkelcentra, luchthavens, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, universiteiten en kantoren.

® Geregistreerd handelsmerk van Hunter Douglas - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2021. Aan de tekst, tekst behorende bij 
illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, kleuren, en dergelijke 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De oplossingen en producten van 
Hunter Douglas zijn er speciaal 
op gericht het binnenklimaat te 
verbeteren en energie te besparen. 
Daarmee scheppen ze een 
omgeving die aangenaam, gezond, 
productief en duurzaam is.

Hunter Douglas neemt de Cradle to Cradle 
(C2C) productfilosofie over in het ontwerpen 
van producten die passen in het circulaire 
paradigma. Onze producten zijn ontworpen 
voor een lang leven, met behulp van 
materieel gezonde technische bouwstoffen 
die kunnen worden hergebruikt aan het 
einde van hun levensduur als een bron van 
hoge kwaliteit voor iets nieuws.

Cradle to Cradle Certified™ is een certificatie-
merk met een licentie van het Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute.

▲ SUN LOUVRES

▲ PLAFONDS ▲ FAÇADES

Designed to work for you

Alle aluminium producten zijn 100% 
herbruikbaar aan het einde van hun 
levenscyclus. 

FI/11/001

Gedrukt op EU Ecolabel
gecertificeerd papier

▲ WANDEN

Meer informatie
Neem contact op met ons team 
voor projectondersteuning voor 
verdere hulp en advies over de 
ontwerpmogelijkheden 
die onze toepassingen kunnen creëren.

+31 (0)10 - 496 22 22 (Nederland)
+32 (0)9  - 340 44 66 (België)

Stuur ons een mail:
info@hunterdouglas.nl
info@hunterdouglas.be

Bezoek onze website:
www.hunterdouglas.nl
www.hunterdouglas.be



PRODUCT CHARACTERISTICS:

•  Modular linear felt system

•  Panel dimensions Boxshaped:  
40 x 55 mm, 40 x 80 mm, 40 x 105 mm  
Rounded: 40 x 64 mm

•  40 x 55 mm panels are available in  
5 shades of grey and 5 earth tones

•  40 x 64 mm, 40 x 80 mm and 40 x 105 mm 
panels are available in 5 shades of grey

•  Panel length 40HL55 : 1000 - 6000 mm 
Panel length 40HR64 : 1000 - 6000 mm 
Panel length 40HL80 : 1000 - 6000 mm 
Panel length 40HL105 : 1000 - 4000 mm 

•  16 standard carrier modules offering 
different joint widths

Project : Amstelgebouw, Amsterdam, the Netherlands
Product : HeartFelt® - Linear
Architect : Ericis Adviseurs en Design

www.hunterdouglasarchitectural.eu
® Registered trademark - a HunterDouglas® product

HeartFelt® 
modular felt 
Ceiling System



Panel 40HL105

Module (mm) Joint (mm) Openness % aw

M 100 60 60% 0.50 (H)
M 110 70 64% 0.48 (H)
M 120 80 67% 0.47 (H)
M 150 110 73% 0.42 (H)
M 200 160 80% 0.38 (H)
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1 = HeartFelt® panel 40HL55
2 = HeartFelt® panel 40HR64
3 = HeartFelt® panel 40HL80
4 = HeartFelt® panel 40HL105
5 =  Panel splice (available for all Panels) 
6 = Carrier
7 = Carrier splice
8 = Stabilisation bracket
9 = Stabilisation profile
10 = Suspension
11 = Endcaps

MATERIAL PROPERTIES

• Material: non-woven, thermo formable PES-fibers
• Fire retardent: class B-s1,d0 EN 13501-1
• Weight: Panel 40 x 55: 4.6 kg/m2 (M50) - 3.5 kg/m2 (M100)
• Light reflection: depending on colour
• Exposure class: A and B EN 13964

A

BD
C

Panel Maximum  
Carrier span

Maximum  
Panel span

A B C D

HeartFelt® 55/64/80 1500 300 1200 150

HeartFelt® 105 1500 300 900 150

ACOUSTICS - aW

Panel 40HL55 - Panel 40HR64

Module (mm) Joint (mm) Openness % aw

M50 10 20% 0.70 (H)
M60  20 33% 0.65 (H)
M70  30 43% 0.60 (H)
M70*  30 43% 1.00 (H)
M80  40 50% 0.50 (H)
M90 50 55% 0.45 (H)
M100 60 60% 0.45 (H)

*Ceiling panels covered with mineral wool tiles or acoustic tiles from PES.

Panel 40HL80

Module (mm) Joint (mm) Openness % aw

M80 40 50% 0.50 (H)
M90 50 55% 0.47 (H)
M100 60 60% 0.45 (H)
M150 110 73% 0.40 (H)

PROFILE

® Registered trademark of Hunter Douglas - a HunterDouglas® product Pats. & Pats. Pend. - Technical data subject to change without notice. 
© Copyright Hunter Douglas 2020. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice.

SYSTEM OVERVIEW

MAXIMUM SPAN

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by  
the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

CERTIFICATIONS

• Indoor Air Comfort Gold
• French VOC-regulation class A+
• Cradle to Cradle™ Level Bronze
• Oeko-tex Standard 100 klasse IV
• SundaHus Miljödata klasse A
• GreenGuard Gold

TM
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Hunter Douglas Architectural
Piekstraat 2
P.O. Box 5072 - 3008 AB  Rotterdam - The Netherlands
Tel. +31 (0)10 - 486 99 11 - Fax +31 (0)10 - 484 79 10
www.hunterdouglasarchitectural.eu


