
Akoestische panelen

Acoustic 
Sense  

N
ot

el
aa

r 7
0

34
 / 

ho
ut

de
ss

in



Eik multicolor 7033 / houtdessin



Eenvoudig te reinigen en onderhouden

Eenvoudige montage: lijmen of schroeven

Handzame breedte van 330 mm
330 mm

Geschikt voor vochtige ruimtes

Kamerhoge lengte van 2 600 mm
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Acoustic Sense: 
stijlvol en functioneel!
Scandinavisch design gecombineerd met praktische geluidsisolatie: de akoestische  
panelen ‘Acoustic Sense‘ geven de moderne inrichting een bijzondere flair en zorgen 
merkbaar voor een aangename ambiance. Dat geldt vooral voor moderne woonomgevin-
gen met maar weinig stoffering, zoals gordijnen en ander textiel. Het technische ontwerp 
van de panelen met vilten achterzijde biedt een effectieve geluidsabsorptie, waardoor het 
fijner is om gesprekken te voeren en het concentratievermogen toeneemt, voor een echte 
feel-good omgeving. Om volledig van dit geluiddempende effect te profiteren, volstaat het 
al een gedeelte van de wand of het plafond van deze panelen te voorzien!

Het dragermateriaal is geluidsabsorberend zwart vilt (100% vegan) dat voor wel 70% uit 
gerecyclede materialen bestaat. Het vilt wordt voorzien van smalle panelen van MDF met 
afgeschuinde randen. Dankzij de schuine delen en het gladde, vochtbestendige oppervlak 
zijn de panelen eenvoudig te reinigen en te onderhouden. ‘Acoustic Sense‘ is geschikt voor 
vochtige ruimtes en kan dus ook worden gebruikt in de badkamer. 



Lamellen van MDF met microvoeg aan de zijkant 
voor een hoogwaardige voelbare structuur

Natuurgetrouw gereproduceerde 
decorlaag met robuust oppervlak

Lamellen volledig verlijmd, 
niet gedeeltelijk getackerd 
(kan op elke plek worden ingekort)

Dragermateriaal van geluidsabsorberend 
vilt (vegan) dat voor wel 70% uit gerecyclede 
materialen bestaat

Hoogst mogelijke absorptieklasse:   

Op houten latten met isolatie 40 mm:  absorptieklasse A – 95% geluidsabsorptie
Op houten latten: absorptieklasse C – 65%  geluidsabsorptie
Op de wand gelijmd:  absorptieklasse D – 30% geluidsabsorptie

Akoestische panelen Acoustic Sense

- Akoestisch paneel met voegloos uiterlijk - Dikte: 20 mm

- 8 mm vilt-dragerplaat - Breedte: 330 mm

- 12 mm MDF-decorstrips (breedte: 27 mm) - Lengte: 2 600 mm

- Geschikt voor vochtige ruimtes



Plinten, afdeklijsten en  
systeemtoebehoren voor 
veelzijdige toepassingen

Eik licht 7030 / houtdessin



Gravel Stone 7035 / decor

Eik terrabruin 7031 / houtdessin

Eik multicolor  7033 / houtdessin

Notelaar 7034 / houtdessin

Eik oud hout 7032 / houtdessin

Eik licht 7030 / houtdessin
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