Voor u ligt de Plameco brochure met sfeerbeelden,
impressies en mogelijkheden. Kijk, lees en geniet ...
(zo mooi kan het ook bij u worden!)

Ongekende
keuzemogelijkheden en
in één dag gemonteerd

Welkom

U staat er zelden bij stil, maar feit is
dat een plafond, thuis of op uw werk,
in belangrijke mate de sfeer en uit
straling bepaalt van de ruimte waarin
u zich bevindt.
Plameco-plafonds plaatst al sinds 1982
plafonds. Veelal ter vervanging van be
staande -verouderde- plafonds in huizen
waar mensen met plezier wonen, maar
waar men op zoek is naar een andere
sfeer. Plameco biedt daarbij ongekende
mogelijkheden, op basis van een door
haarzelf ontwikkeld en gepatenteerd
systeem. Die mogelijkheden vinden
uiteraard ook toepassing bij renovatie
en nieuwbouw van kantoren en andere
werkruimten. Plameco verbindt creatieve
oplossingen altijd met een kwalitatief
hoogstaande uitvoering.
In een dag gemonteerd op basis van
degelijk advies. Door het unieke sys
teem van Plameco is het mogelijk uw
nieuwe plafond in een dag te monteren.
Alle voorbereidende werkzaamheden,
zoals het op maat maken van de
benodigde onderdelen, gebeuren in
de werkplaats van Plameco, bijkomend
voordeel is dat de meubels in de ruimte
waar een nieuw plafond komt in de
regel niet hoeven te worden verwijderd.

U heeft zelf dan ook geen omkijken naar
de werkzaamheden. Uw betrokkenheid
zit hem in het formuleren van uw
wensen. De Plameco-adviseur laat u
in alle rust de mogelijkheden zien:
kleurencombinaties, maar ook fraaie af
werkingen en het integreren van nieuwe
of bestaande verlichting. Uiteraard dient
het bestaande interieur als vertrekpunt,
voor zover dat niet vervangen wordt.
Zeker is dat u verrast zult zijn als u ziet
wat er allemaal kan. Zelfs een plafond
met een door u zelf ontworpen dessin
en driedimensionale toepassingen
behoren tot de mogelijkheden!
In deze brochure maakt u kennis met
een variatie aan door Plameco gereali
seerde plafonds, inclusief eenvoudige
en complexere afwerkingen. Ervaar
dat Plameco plafonds realiseert in
elke willekeurige ruimte: van hal tot
woonkamer en van keuken tot bad
kamer. En in werkruimten: van receptie
tot kantoor en van vergaderzaal tot
productiehal. Laat u inspireren door de
klanten van Plameco, die unaniem
tevreden zijn over hun nieuwe plafond!

‘Eigenlijk hebben we veel te lang tegen
een oud en lelijk plafond aangekeken’
Katja en Henk van Dorst

In veel van onze huizen zitten plafonds die
er tientallen jaren geleden in zijn aangebracht. Dit terwijl de muren regelmatig
van een nieuwe kleur of behang werden
voorzien. Ook het meubilair werd in die
tijd soms meerdere malen vervangen
of aangevuld. Veel mensen denken wel
na over een nieuw plafond, maar zien
op tegen het werk dat zoiets met zich

meebrengt. Onterecht, als men Plameco
betrekt bij de plannen zoals Katja en Henk
van Dorst deden. Katja: ‘We waren ons
zware-balkenplafond meer dan beu en
wilden het helemaal anders: Een strak
en modern plafond met een ruimtelijke
spiegelstrook en mooi ingebouwde
spotjes. Dat was voor Plameco geen enkel
probleem. We zijn blij met het resultaat.’

‘Het begon bij onze unieke open haard’
Jan en Karin de Groot

Karin: ‘Jan wilde al direct toen we dit huis
kochten een gashaard in laten bouwen.
Omdat ik andere prioriteiten had, hebben
we eerst de keuken gerenoveerd. Een jaar
daarna kwam Jans wens uit. Het werd een
heel bijzondere haard die een dominante
plek kreeg in onze huiskamer. Al snel
bleek het plafond dat we toen hadden
afbreuk te doen aan het geheel.

Jan: ’Onze kamer op zich was prima,
de haard fantastisch, alleen het plafond …
Dat paste niet meer. De adviseur van
Plameco heeft ons laten zien hoe we met
een nieuw plafond van onze woonkamer
weer een geheel konden maken. Het
resultaat is verbluffend. De haard is er
door de geïntegreerde verlichting nog
mooier op geworden!’

‘Nu is onze kamer echt af!’
Raymond en Saskia Gloudermans

‘We hebben veel gedaan aan dit huis.
Op de eerste plaats hebben we het van
buiten helemaal wit geschilderd. Dat
paste niet alleen beter in de buurt, maar
we vinden een wit huis zelf ook mooi.
Binnen hebben we het toilet en de
badkamer helemaal gerenoveerd en ook
alles geschilderd. De woonkamer had een
oud schrootjesplafond met een lichtpunt,
precies boven de tafel. Wij wilden graag

spotjes die ook te dimmen zijn’, aldus
Saskia. Raymond: ‘toen ik via internet op
zoek ging naar plafondverlichting ontdekte
ik bij toeval de meest mooie plafonds van
Plameco en de ongekende mogelijkheden
als het gaat om verlichting en afwerking.
En zo hebben we nu een prachtig plafond
dat geheel aan onze wensen voldoet: met
een fraaie lijstaccent in het midden en de
verlichting die we zochten.’

‘De sfeer in onze kamer is nu helemaal wat we willen’
Maria en Henk Berendsen

‘Wat een nieuw plafond voor de sfeer
in je kamer doet, voel je eigenlijk pas
echt goed als het klaar is’, aldus Maria.
Henk: ‘waar iedereen tegenop ziet bij een
verbouwing of renovatie, is de rommel
waarin je komt te verkeren. Zolang de
werkzaamheden duren, zit je tussen het
materiaal en kijk je naar een huis dat niet
af is. Erg ongezellig.’ Zo beoordelen
uiteraard veel mensen zaken die men in
de eigen woning wil aanpakken.

Totdat ze net als Henk en Maria terecht
komen op een plafondshow van
Plameco. Maria: ‘Daar werd ons
gegarandeerd dat we minimaal last
zouden hebben van de werkzaamheden,
dat de meubels slechts even aan de kant
zouden moeten en dat het nieuwe plafond
nog dezelfde dag klaar zou zijn’. Henk:
‘ze hebben niet teveel beloofd, ’s avonds
zaten we onder een prachtig nieuw
plafond tv te kijken. Fantastisch!’

‘Opnieuw kozen wij naar volle
tevredenheid voor Plameco’
Claudia en Bart Schellekens

‘Voor de tweede keer in ons leven kochten
wij een cascowoning’, opent Claudia het
gesprek. Bart: ‘Dat vinden wij ideaal. Je
kunt de complete binnenkant van je huis
naar je eigen smaak realiseren. Koken
is voor ons echt een hobby. We vinden
koken, voor onszelf en voor gasten, het
leukste wat er is. Vandaar dat onze keuken
volledig ‘open’ is met de woonkamer.
Onze inrichting vraagt om een plafond

dat daarbij aan sluit. Omdat we in onze
vorige huis ook plafonds van Plameco
hadden, was onze keuze snel gemaakt.
De adviseur van toen, wist ons ook nu
weer snel te overtuigen.’ Claudia: ‘Het is
opnieuw een groot succes. En wat heel
leuk is: de mensen die ons vorige huis
kochten, waren erg gecharmeerd van
de Plameco plafonds in de woonkamer,
keuken en badkamer’.

‘Een strak plafond dat past bij ons huis,
ook in de keuken’
Hein en Marije van der Meeren

‘Wij houden niet van overbodige toevoegingen, we laten het liefst weg wat geen
functie heeft, dat zie je als je door ons huis
loopt’, vertelt Marije enthousiast. ‘Op het
moment dat het huis klaar was, zagen we
de ruw gestukadoorde plafonds die hard en
ongezellig aandeden’. Hein: ‘Het voelde
alsof het huis niet af was. We hebben toen
gekeken naar de mogelijkheden om op
een eenvoudige en snelle manier iets aan
de plafonds te doen. Zo werd ik door een

bevriende architect opmerkzaam gemaakt
op Plameco. En hoewel de mogelijkheden
eigenlijk onbeperkt zijn, hebben wij
gekozen voor een uiterst eenvoudig, strak
en wit plafond in de woonkamer met een
rode baan in het midden en in de keuken
een volledig rood hoogglans plafond in
dezelfde kleur rood als de woonkamer,
uiteraard met ingebouwde spots.’ Marije
tot slot: ‘met deze ‘Plameco-afwerking’
is ons huis nu helemaal af!’

‘Een plafond is ’n onlosmakelijk
onderdeel van het interieur’
Jochem en Annelies de Vries

Annelies: ‘Wij hebben een modern
ingericht huis, dat is onze stijl. Daar bij
zijn Jochem en ik mensen die zich laten
inspireren door bladen op het gebied
van interieur. Dat leidt nog wel eens tot
de aanpak van een ruimte in ons huis.
Het laatst hebben we onze slaapkamer
compleet veranderd.’

Jochem: ‘Ons stond heel helder voor
ogen wat we wilden: Eenvoud! Als je
dat doet, past een strak en neutraal
plafond het beste. Dat is precies wat
onze Plameco-adviseur beaamde.
Vervolgens is het vakkundig aangebracht. Annelies: ‘Iedereen die bij ons
op bezoek komt, is onder de indruk.’

‘De hoogglans in ons badkamerplafond
geeft ons een ruimtelijk gevoel’
Toine en Sascha Sprangers

‘Onlangs hebben we onze badkamer
volledig gerenoveerd. Heerlijk om
’s ochtends onder een douche te staan
die warm is en een stevige straal geeft’,
aldus Toine. ‘Maar buiten het comfort
vinden wij het net zo belangrijk dat onze
badkamer een aantrekkelijke ruimte is
in ons huis. Aantrekkelijk om te zien en
heerlijk om in te verblijven. Bij het bepalen van alle details voor onze badkamer,

zoals wastafel en kranen, wees de sanitair
leverancier ons op de mogelijkheden van
Plameco’, legt Sacha uit en vervolgt:
‘al direct tijdens de kennismaking met
de adviseur van Plameco ging er een
wereld voor ons open. Ongekend, wat
een mogelijkheden! Wij kozen voor een
prachtig wit hoogglans plafond. Met de
ingebouwde verlichting geeft het onze
badkamer een enorme ruimte!’

Hoofdvestiging:

Shop-in-shop:

Shop-in-shop:

Weidehek 125
4824 AT Breda
076-762 0000
Do., vrij. en zat. 10.00-16.00 uur

Leeghwaterstraat 25
3364 AE Sliedrecht
0184-760 000
(op afspraak)

Distributiestraat 59
4283 JN Giessen
0416-694 870
(op afspraak)

info@plamecoplafonds.nl
www.plamecoplafonds.nl

Kom gerust eens kijken in een van onze showrooms of neem contact op voor
vrijblijvend advies en/of een prijsopgave.

