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1. Begrippen met betrekking tot historische plafonds

- Mes
- Geprofileerde lijst / moulure
- Siliconemal
- Ornament
- Guirlande 
- Console
- Rozas



Mes                    Geprofileerde lijst / moulure



Siliconemal (+ contermal)
Voor productie van alle delen met 
onregelmatige vorm en dus niet te 
trekken met een mes:
- Ornament
- Guirlande
- Console
- Rozas

Wordt omgeven door contermal in 
plaaster als ‘houder’ voor de 
siliconemal



Ornament

- In gevels een kroonstuk 
boven een raam

- Op historische plafonds een 
versiering, bijvoorbeeld in 
een hoek



Guirlande

- Een versiering die meestal in 
combinatie is voorzien met een 
getrokken lijst op een historisch 
plafond

- Bevat soms verwijzingen naar 
planten, fruit of bloemen



Console

- Zowel in combinatie met 
historische plafonds als op 
gevels

- Doet het lijken alsof iets 
wordt ondersteund, maar 
heeft in werkelijkheid bijna 
nooit een echte dragende 
functie



Rozas



2. Restauratie van historische plafonds

- Verstevigen van scheuren aanwezig in vlakke delen plafond 
en geprofileerde delen

- Aanvullen van openingen in onderstructuur met moderne 
afwerkingsmethodes en pleisteren met dunpleister

- Aanvullen van ontbrekende delen geprofileerde lijsten, 
rozassen, moulures, guirlandes, consoles,…



Verstevigen van scheuren aanwezig in vlakke delen plafond en geprofileerde delen

Situatie vóór 
de werken



Verstevigen van scheuren aanwezig in vlakke delen plafond en geprofileerde delen

Situatie na 
de werken



Aanvullen van openingen in onderstructuur met moderne afwerkingsmethodes

Situatie vóór 
de werken



Aanvullen van openingen in onderstructuur met moderne afwerkingsmethodes

Situatie na 
de werken



2. Reconstructie van volledige historische plafonds

- Na volledig verwijderen of verdwijnen van origineel plafond door 
brand, waterschade, zwamaantasting,… 

oBewaarde lijsten en ornamenten
omessen en mallen van vroegere projecten Domus Arte

- Volledig nieuw plafond
omessen en mallen van vroegere projecten Domus Arte



Case 1: Palais De Plume te Ittre

Situatie vóór 
de werken



- Volledig plafond nat door lek in dak en geïnfecteerd door zwam
- Beslist om volledig plafond te vernieuwen (ruimte van ± 10m lang op 

4,5m breed)
- Voorbeelden genomen van alle geprofileerde lijsten en ornamenten
- Afbraak en heropbouw nieuw plafond
- Reproductie alle lijsten en ornamenten in eigen atelier
- Plaatsing alle lijsten en ornamenten
- Perfecte kopie als eindresultaat



Situatie na 
de werken





Case 2: privéwoning te Ninove

- Originele plafonds weggebroken zonder bewaring van originele 
elementen

- Lijsten, ornamenten en consoles geplaatst, gekozen uit ons archief 



Situatie vóór 
de werken



Situatie na 
de werken



Situatie na 
de werken



Case 3: herenhuis in Gent

- Band aanwezig boven de 
lambrisering in een soort dik 
karton. 

- Ontbrekende stukken

- Vraag van de klant om dit te 
kopiëren





Eindresultaat



Vragen?



Dank voor uw aandacht


