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AKOESTIEK

Over akoestiek op de werkplek.
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat overlast 
van geluid een groot effect heeft op onze productiviteit 
en zelfs kan leiden tot stress en ziekte.
De moderne kantoortuinen met vaak een open 
structuur  en de hedendaagse arbeidsomstandigheden 
in onze dynamische wereld vragen ons om een 
passende akoestische oplossing.
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Absorptie coëfficiënt Wat is het
akoestische effect?
Elk materiaal heeft een absorptiewaarde 
variërend van 0 tot 1, waarbij 0 de 
geluidsgolven volledig weerkaatst (denk aan 
glas) en 1 volledig absorbeert.

Icon schermen akoestisch:

Privas

System 06

Freestanding / Simple / Stitch / System 05

System 02

Götessons A30 slide



111

Sssst!

W
erken

De mogelijkheden:
Scheidingswanden zijn er in tal van uitvoeringen: van 
opzetwanden op uw bureau tot volledig vrijstaande 
wanden die eventueel geschakeld kunnen worden. 
Van fraai gestikte wanden tot diverse akoestische 
varianten, in vele uitvoeringen en categoriën. 
Los van de esthetische afwerking aan de buitenzijde 
wordt de akoestische demping vaak bepaald door wat 
binnen in de wand wordt gebruikt, zoals hieronder 
uitgelegd.

De Engelse specialst Icon produceert fraaie wanden 
met creatieve afwerkingen en stikselvormen. 
Voor de akoestische absorptie maakt Icon gebruik van
speciale BasF foam.

Het Zweedse Götessons combineert vormgeving met 
techniek en biedt hiermee verrassende oplossingen. 
Een houten frame met anti-allergische kern van 
akoestisch absorberend materiaal gestoffeerd met 
foam-stof zorgen voor optimaal resultaat (klasse A). 
Ook dit merk biedt wanden in vele soorten en maten. 

Voor wie echt alles wenst is model PAZ (Pure Air Zone) 
een aanrader: optimale akoestiek waarbij schone 
gefilterde lucht u toegeblazen wordt…

Square Zig-zag Rib

Götessons A30 staande wand met rits-koppeling

Icon model Stitch met 
stiksel “Wave”

Götessons PAZ (Pure Air Zone)

bestaande lucht

schone lucht
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SCHEIDINGSWANDEN
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Opzet- en voorzet scheidingspanelen

W
erken

Voorzetwand 140 x 60 (incl. 2 klemmen)  270.-

Voorzetwand 160 x 60 (incl. 2 klemmen) 300.-

Voorzetwand 180 x 60 (incl. 3 klemmen) 340.-

Inclusief bladklemmen (model 03)

Bestelkleuren meerprijs 55.-

Opzetwanden Voorzetwanden

Opzetwand 140x40 (incl. 2 klemmen) 190.-

Opzetwand 160x40 (incl. 2 klemmen) 210.-

Opzetwand 180x40 (incl. 3 klemmen) 240.-

Inclusief blad- of doorboorklemmen (model 01 of 500)

Bestelkleuren meerprijs 40.-

Bladklem
model 01

Voorzetklem
model 03
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Opzetwand 22mm dik
met bladklem model 01

Onze scheidingswanden zijn er in 2 uitvoeringen.
De opzet- en voorzetwand zijn te bevestigen door middel van
2 of 3 klemmen, afhankelijk van de maat.
De stofkleuren zwart en grijs zijn uit voorraad leverbaar.
Ook tegen meerprijs te verkrijgen in diverse bestelkleuren.

YA307 YA319

Camira Fiji
Voorraad kleuren

YA308 YA314YA317 YA315 YA306

YA311 YA305 YA301YA302 YA300 YA313

Camira Fiji
Kleuren op bestelling
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