
Quick-Lock Mitra maakt deel uit van het Quick-
Lock Ceilingsystem, een compleet assortiment, 
kwalitatief hoogwaardige ophangsystemen 
voor plafonds. Duurzaam, maatvast en stabiel. 

Het Quick-Lock Ceilingsystem bestaat uit:
• Quick-Lock plafondsystemen voor inleg-  
 en doorzakpanelen; 
• Quick-Lock Crosslock voor verdekt of in  
 stroken te monteren plafondpanelen;
• Quick-Lock Omega, een bandraster  
 systeem voor flexibel indeelbare ruimtes
• Quick-Lock Insula, een complete range  
 ophangsystemen voor het creëren van  
 plafondeilanden.

API staat bekend om zijn innovaties, stuk 
voor stuk gericht op het verbeteren van de 
plafondsystemen, het verbeteren van het 
montagegemak en het verbeteren van de 
uitstraling van gerealiseerde plafonds. API is 
de eerste leverancier van corrosiewerende 
systemen, een stabiliteitverhogende tussenclip, 
een remontabel kliksysteem en een unipro-
profiel dat meerdere verschillende profielen 
vervangt. En nu dus Quick-Lock Mitra.

De voorgestanste verstekprofielen 
vergemakkelijken het werk van de 
monteur want hij hoeft niet meer verstek te 
knippen. De esthetische kwaliteit van een 
plafond wordt niet meer bepaald door het 
vakmanschap van de monteur. Mitra garandeert 
altijd dezelfde kwaliteit hoekuitvoering. Kleine 
hoekafwijkingen (tot 2˚) worden door de Mitra-
profielen opgevangen. Met Mitra stelt API de 
nieuwe standaard voor plafondhoeken.

Quick-Lock Mitra wordt standaard geleverd in 
Sneeuwwit. Andere kleuren zijn op aanvraag 
leverbaar. De nieuwe verstekprofielen zijn 
inmiddels opgenomen in de diverse FPS-en 
van API in Stabu.

Quick-Lock Mitra:
Direct perfect verstek

Details bepalen succes. Ook bij plafonds. Het ontwerp kan 
prachtig zijn, maar het afwerkingsniveau maakt het verschil 
tussen een tevreden of ontevreden opdrachtgever. Om een 
goed eindresultaat te borgen, introduceert Saint-Gobain 
API Quick-Lock Mitra. Het eerste en enige voorgestanste 
plafondprofiel waarmee elke haakse binnen- of buitenhoek 
voorzien kan worden van een profiel dat perfect verstek is. 
Snel, eenvoudig en met een constante kwaliteit.

‘Voor het eerst heb ik 
de mogelijkheid om een 
standaardproduct voor 
hoekaansluitingen voor 
te schrijven. Daardoor 
krijg ik zekerheid over 
de esthetische kwaliteit 
van de hoekafwerkingen 
en dus van het plafond.’

Süleyman Özbek
Kokon Architectuur 
& Stedenbouw

Onze adviseurs vertellen graag meer over 

deze innovatie. Maak een afspraak op 

quicklockmitra.nl
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Quick-Lock Mitra is geschikt 
voor elke haakse hoek. De profielen 
kunnen een afwijking tot 2˚ compenseren. 
Het Mitra binnenhoekprofiel is een voorgestanst 
profiel uit één stuk dat in de juiste stand gevouwen 
wordt en op de kantlat wordt getackt. Het buitenhoekprofiel 
bestaat uit twee delen die in elkaar worden geschoven en 
eveneens op de kantlat worden getackt.

Tijd is geld. De snelheid van werken mag echter niet ten koste gaan van 
de kwaliteit van het eindresultaat. Daarom komt Saint-Gobain API nu 

met Quick-Lock Mitra. Twee voorgestanste hoekprofielen voor 
haakse binnen- en buitenhoeken die verstek knippen of het 

werken met losse afdekclips overbodig maken. Snel en 
zonder moeite altijd perfect strakke hoeken. 

‘Het resultaat is heel 
netjes: een vlakke 

aansluiting en geen 
schaduwkanten zoals 
bij een molenwiek of 

zichtbare randjes zoals 
bij de afdekclips.’

Marc Zandvliet
Plaza Totaal Afbouw

Lengte Verstekpositie Verpakking Kleur

Binnenhoekprofiel 24 x 24  mm 1500 mm 750 mm van profieleind doos (30 stuks) Sneeuwwit

24 x 24 mm 3000 mm 450 mm van linker profieleind doos (30 stuks) Sneeuwwit

Buitenhoekprofiel 24 x 24 mm 2x 1500 mm aan profieleind doos (15 sets) Sneeuwwit

Wil je Quick-Lock Mitra zelf 

proberen? Vraag een sample aan 

op quicklockmitra.nl

Montage
De plafondmonteur werkt vanuit de hoek. 

Binnenhoek

Buitenhoek

Kies de juiste profiellengte. Vouw het profiel tot een hoek 
van 90˚.

Bevestig het profiel op de 
kantlat.

Bevestig het eerste profieldeel 
op de kantlat, hoek op hoek.

Schuif het tweede profieldeel in 
het eerste deel.

Bevestig het tweede deel op 
de kantlat.

Quick-Lock Mitra:
Verstek zonder knippen


