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Stucanet 
Architectonische vormgeving  
in stucwerk



Knauf, uw partner in afbouw

Knauf is een producent en leverancier van  
innoverende afbouwmaterialen, systemen en 
gereedschap die hun veelzijdige toepassing 
vinden in de nieuwbouw, renovatie en restau-
ratie. Met productievestigingen over de gehele 
wereld levert Knauf complete oplossingen voor 
wanden, plafonds en vloeren van hoogstaande 
kwaliteit. Een perfecte afwerking en de een-

voudige montage van Knauf-systemen staan 
garant voor een prachtig bouwresultaat dat 
voldoet aan alle technische voorschriften en  
architectonische wensen. Knauf is een veel-
zijdige partner die graag met u meedenkt over 
betere resultaten en het totale afbouwproces.



Met Stucanet is stucwerk in elke vorm te  
realiseren: rond, hol of bol gebogen, of juist 
met scherpe hoeken. Alles is mogelijk van  
klassiek tot ultramodern design. Dat biedt een  
ongekende ontwerpvrijheid voor interieurs,  
toepassingen bij nieuwbouw, renovaties en  
restauraties. Stucanet wordt afgewerkt met een 
gipsgebonden pleister in de structuur naar  

keuze. Ook storende elementen zoals (stalen) 
kolommen en liggers in een ruimte kunnen met 
Stucanet worden geïntegreerd in het ontwerp.

Stucwerk dat tot de verbeelding spreekt
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Absolute vrijheid in ontwerpen

Interieurs worden mooier en interessanter door 
een eigen signatuur.  
Stucanet is een lichtgewicht, zeer buigzaam 
verzinkt rasterpaneel met een geperforeerde 
vochtabsorberende drager waar gipspleister 
zich zeer goed aan hecht.
Met een onderconstructie kan Stucanet elke 
vorm volgen en superglad worden afgewerkt. 
Al of niet met een geïntegreerd verlichtings-
plan. Afhankelijk van de onderconstructie  
kunnen overspanningen gemaakt worden die 
licht in gewicht blijven met een zeer solide  
uitstraling. Voor Stucanet is geen vlakke  
ondergrond nodig.



_ 52

Showtime

Door de snelle en eenvoudige montage en  
afwerking is Stucanet ook een ideaal uitgangs-
punt voor spectaculaire decors voor presentaties 
en stands. Toepassingen met Stucanet zijn zeer 
economisch en geven een goede brandvertraging.
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Voor vragen over Knauf producten, systemen, gereedschappen en specifieke toepassin-

gen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op www.knauf.nl. 

Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen in het Knauf Trainingscen-

trum te Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen. De adviseurs van 

Knauf komen op de bouw bij u langs indien er ter plaatse advies gewenst is. 

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 240 96 90

Fax: (030) 240 96 97

Knauf Advies 

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl
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