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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

08.3    PLAFONDS  EN  PLAFONDAFWERKINGEN                            

Als u in uw Frans huis een lelijk plafond hebt kunt u drie dingen doen: 

dit achter (of eigenlijk: boven) een daaronder gehangen vals plafond verbergen, 
het bestaande plafond opknappen, 
of een aangepast plafond maken dat de originele constructie en vooral de balken in het zicht laat. 
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reserve 7

 Welke oplossing men kiest hangt vaak van een aantal omstandigheden af, zoals:

moet er ook thermische of akoestische isolatie komen
wat is de hoogte van de kamer
hoe regelmatig of onregelmatig zijn de aanwezige balken
zijn de balken doorgezakt
en niet te vergeten: wat past bij de stijl van het vertrek
maar ook:  zijn er leidingen, of komen er leidingen die door het plafond weggewerkt moeten worden (denk aan
elektrische leidingen voor licht en stopcontacten, maar ook aan die voor telefoon en TV, en ook aan CV- en
waterleidingen)

Vaak is het ook doelmatig de vloer van het bovenliggende en het plafond van het eronder liggende vertrek in één actie
te renoveren. Raadpleeg over plankenvloeren de hoofdstukken 08.1 t/m 08.3 en over balkreparaties 08.4 en 08.5.

Voor zowel de afgehangen valse plafonds als ook die met balken in zicht bestaan een aantal oplossingen die ik zelf heb
toegepast of elders heb gezien.

U leest meer hierover in de volgende hoofdstukken (aanklikken):

1.   Welk type plafond hebt u voor u?
2.   Hangend gipsplatenplafond - un faux plafond
3.   Plankenplafonds
4.   Gipsplaten tussen balken

Maak een gratis website met Weebly
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