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vergaderzaal met langwerpige balken als verlichting gemaakt uit akoestisch materiaal
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interior
soundspace®

Veel nieuwe gebouwen, kantoren en bedrijven bestaan uit zeer grote open 
ruimtes. Deze mooie moderne trend komt met enkele uitdagingen, waaronder
het compartimenteren en creeëren van de verschillende ruimtes die nodig zijn in 
het gebouw zonder afbreuk te doen aan de moderne open look. Daarnaast is het 
bekomen van een goede akoestiek in de grote open ruimtes een uitdaging op 
zich.

Daarom ontwikkelden we soundspace®.
Een makkelijke manier om compartimentering te bekomen in de kantoorruimtes 
ed. Er kunnen vergaderruimtes, wachtruimtes,bureauruimtes gemaakt worden 
op deze manier. Deze ruimtes hebben ook een verbluffende akoestische 
meerwaarde.

De panelen kunnen geplaatst worden al dan niet met draaiende functie.



Visuele akoestische oplossingen op maat 21

Kantoor voorzien van verticale akoestische panelen - soundspace®  
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Houten muurbekleding met akoestische meerwaarde

Houten lattenwerk op muren zorgt steeds voor mooie effecten in het interieur.
Er bestaan reeds heel veel mooie realisaties. Maar wat mocht dit mooie 
interieurelement ook een meerwaarde betekenen voor uw akoestiek?

We ontwikkelden akoestische platen bekleed met houten fineer waarin groeven 
gefreesd zijn. Deze platen worden op de muur gemonteerd.
De alfawaarden van deze producten zijn gekend en hebben een grote 
meerwaarde voor uw akoestiek.

De mogelijkheden zijn eindeloos:
op de kleinere foto zijn houten balkjes rechtstreeks op de akoestische 
ondergrond geplaatst. Dit kan afgewisseld worden met LED verlichting.

Alle oplossingen kunnen op maat gemaakt worden in samenspraak met de klant.

Ideeën of vragen omtrent een van uw projecten? Aarzel niet om ons te 
contacteren. We staan u  bij met raad en daad.
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interieur met volledige muur in met fineer bekleed akoestisch materiaal  
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