




CEMES: JOUW PROFESSIONELE PLAFONDPARTNER

Cemes is sedert 1995 een familiebedrijf en werd in 2012 overgenomen door zoon 

Karsten Schreurs en echtgenote Liesbet. 

Bij ons kan je terecht voor het plaatsen tot het reinigen van alle soorten plafonds. 

Van sierlijst tot verlichting en geluid, van onderhoud tot herstellingswerken … 

Onze specialiteit? Het plaatsen van spanplafonds!

Onze aanpak? We nemen de tijd om naar je te luisteren en zoeken samen naar 

de beste oplossing voor je specifieke situatie en je budget. En er is meer: CEMES 

heeft een eigen  team van vakmensen met een eigen schrijnwerker: belangrijk bij 

de uitvoering van de werken! Die mensen kennen hun vak en zijn op de hoogte 

van de nieuwste technieken.



De kroon 
op uw interieur!



Een naadloos spanplafond 
is de kroon op je interieur. Het is een strak gespannen folie/doek die door 
CEMES op een vakkundige manier tegen het plafond geplaatst wordt. 
Deze sterke maar zeer egaal ogende plafondbekleding is geschikt voor élk 
soort plafond en dit zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Je bent wat uitgekeken op de balkjes in je plafond of de donkere latjes 
boven je hoofd. En je droomt van een licht, strak plafond met spots of  
LED-verlichting.



Meer dan zomaar 
een plafond



Een spanplafond kan in diverse kleuren uitgevoerd  
en kent oneindig veel afwerkingsmogelijkheden. Vorm, kleur, dessin, mat-
te of glanzende afwerking, de omlijsting … Of waarom geen eigen doek 
ontwerpen? Met een eigen foto of dessin druk je je persoonlijke stempel 
op het interieur! Ook inwerken van je speakers, zichtbaar of onzichtbaar, 
behoort tot de mogelijkheden.

En bovendien, een spanplafond kost niet meer dan een gewoon plafond, 
is perfect afwasbaar en ziet er na 20 jaar nog altijd als nieuw uit.



Schuine kant of 
zolderluik … 



Ben je de slecht bereikbare plafonds moe? Had je graag dit plafond met 
zolderluik eindelijk afgewerkt? CEMES staat bekend om het bekwame 
werk met de schuine kanten en onze schrijnwerker zorgt voor de gepaste 
oplossing voor het luik. Met een in- en uitklikbaar plafond is dat geen en-
kel probleem. Ook andere aanpassingen zijn achteraf nog mogelijk.







Tot 5,5 meter 
naadloos



Een spanplafond is pas mooi als het tot in de puntjes 
is afgewerkt. 
Met of zonder randlijsten, met of zonder gordijnbakken, rekening hou-
dend met de rolluikkappen, volledig uitgewerkt op jouw vraag. En die 
afwerking evolueert voortdurend. Allicht dat we bij CEMES de nieuwste 
trends op de voet volgen.

Ontwerp 
Bij CEMES hechten we veel belang aan een fijne en goede relatie met de 
klant. Vooraleer we van start gaan bespreken we uitvoerig de wensen en 
de stijl en toetsen deze aan de mogelijkheden. Zijn er speciale vormen 
waarmee we rekening moeten houden, moeten we de daklijn volgen, zijn 
er bogen in het interieur …? Bijna alles is mogelijk. De klant weet vooraf 
perfect wat haalbaar is. Maar ook tijdens de uitvoering vinden we  een 
aangename doch professionele werksfeer belangrijk.



Droom je van een professioneel geluidssysteem, 
mooi weggewerkt in je interieur? Dat kan en makkelijker dan je denkt. 
De klankkast kunnen wij aan elke ruimte en het gewenste volume aan-
passen. En we kunnen elk geluidssysteem in de spanplafonds inbouwen, 
zowel zichtbaar als onzichtbaar. Voorbeeldje: wij plaatsen de luidsprekers 
mooi boven een sofa zonder dat je dat ziet dus weg met de speakers en 
bekabeling!

Inbouwen is mooi, horen we je denken maar wat als er achteraf iets fout 
gaat? Met een in- en uitklikbaar plafond is dat geen enkel probleem.



Licht
In spanplafonds kan je de verlichting plaatsen waar je maar wil: ideaal om sfeer te 
scheppen. Van inbouw- of opbouwspots en kroonluchters tot LED-verlichting ...  
Licht is een belangrijk gegeven in een interieur en daarom hebben wij daar speciale aan-
dacht voor. We komen vooraf een kijkje nemen en geven daarna deskundig advies, dat 
uiteraard rekening houdt met wat je zelf wil. Ook de plaatsing van indirecte verlichting 
in een spanplafond is een optie. 
De nieuwste technieken m.b.t. LED, direct en indirect licht … we volgen het op de voet. 
Naast eigen geleverde verlichting werken we ook samen met verschillende huisleveran-
ciers voor een correcte, veilige plaatsing én met garantie op de verlichting!



Comfortabel en 
functioneel



Met een spanplafond is het makkelijk om thermisch en akoestisch te isoleren. Er moet  immers niet 
gekapt of gebroken worden om het spanplafond aan te brengen. Zodoende werk je er feilloos je 
isolatie onder weg en een spanplafond is licht waardoor er geen extra gewicht op de constructie 
komt. Trouwens voor een spanplafond is er maar minimaal 1,8 cm ruimte nodig om te zakken. En 
de afwerking … geen probleem met de enorme keuze aan afwerkingslijsten en plafondtypes. Het 
plaatsen van een spanplafond is ook ideaal voor het dempen van geluid, vooral in strakke ruimtes 
waar geluid praktisch niet geabsorbeerd wordt. Het gebruik van een specifieke doek biedt hiervoor 
de ideale oplossing in combinatie met akoestische isolatie!



50 euro voor wie klant aanbrengt
Wie een nieuwe klant aanbrengt (vanaf een bestelling van 1000 
euro excl. btw) verdient bij CEMES 50 euro cash! Doe iemand 
in de familie of in je vriendenkring een plezier … Hij of zij krijgt 
er gratis een onderhoudsproduct bovenop en jij verdient een 
extra centje. 

De nieuwe klant moet enkel de connectie vermelden bij het 
eerste gesprek.

Spanplafonds, 
alleen maar voordelen? 
Alleen maar voordelen!

voorwaarden op www.cemes.be

Onze ervaring en techniek, uw garantie

€ 50



Wil je graag bij iemand thuis het resultaat gaan bewonderen? 

Vraag ons naar adressen bij jou in de buurt.

ONTDEK OP ONZE WEBSITE DIVERSE REALISATIES. 

VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN!

Referenties (waar u zo kan binnenlopen)

Bloemenhuis Sabine, Genk

Shopping 1, Genk

De Kimpel Bilzen (fase 1 en fase 2)

Dansschool Libert, Hasselt

Jaga, Diepenbeek en Dortmund

Nike Store, Parijs

Keestrack, Munsterbilzen

Dexia (Belfius), Stalenstraat Genk

Zorgcomplex, Velm

Superdry, Lille

Showroom Siemens Gaggenau, Jette

KBC verzekeringen, Kortessem

Chiyoda Europe, Genk

Nitto, Genk

Kantoorcomplex Terumo

Kinepolis Antwerpen

Kinepolis Brussel

Vitalia saunacomplex, Kalmthout

Vlaams Parlement, Brussel

Schoenen Timmers, Zonhoven

Energy-ville, Genk

Openingsuren:

di - vr: 09:00 - 12:00 en 13:30 - 17:00 uur 

za – zo: 13:30 – 17:00 uur 

maandag gesloten

Op eenvoudig verzoek staan wij ook na 

17:00 ter beschikking!



H a s s e l t w e g  3 9 2  •  B - 3 6 0 0  G e n k  •  T .  0 1 1  2 1  0 9  1 5  •  i n f o @ c e m e s . b e

www.cemes.be                    Zoek ons op facebook 

Naadloos en egaal • Onbeperkte afwerkingsmogelijkheden • Snelle en propere plaatsing • Tijdloze klasse • Perfect afwasbaar 

• Sterk en antistatisch • Thermische en akoestische eigenschappen • Geschikt voor vochtige ruimtes • Voor nieuwbouw en renovatie




