
Goede akoestiek maakt je quality time echt relaxed!
Irritatie en vermoeidheid kunnen worden opgewekt door de 
lange nagalm van een ‘hard’ interieur. Door je akoestiek te 
optimaliseren ontstaat er een plezierige omgeving om in te 
werken, wonen of relaxen. Een goede akoestiek kan zorgen voor 
meer productiviteit. Daarnaast is het erg prettig wanneer je je in 
een ruimte bevindt waarin er veel mensen tegelijk praten, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een restaurant.

Maak je akoestische paneel persoonlijk door print
Akoestische panelen worden voorzien van een full color print. 
Zo kun je dus zelf een kleur of afbeelding kiezen. Ze zijn zo dus 
niet alleen functioneel, maar kunnen ook een geweldige bijdrage 
leveren aan jouw interieur! Print er een toffe foto op van je 
kinderen of kleinkinderen, of misschien heb je zelf wel een 
waanzinnig mooi kiekje gemaakt op vakantie. Het is ook 
mogelijk om er een reclameboodschap op te printen.

Een akoestisch paneel in iedere gewenste afmeting!
De Acoustic Akoestische panelen zijn niet alleen te voorzien van 
een print naar keuze, ook de afmeting is zelf te kiezen. Het is 
mogelijk om te kiezen voor bevestiging direct tegen de muur, of 
met een afstand van 2cm tussen het paneel en de wand. Deze 
afstand is aan te beveleven voor een optimale werking van het 
paneel. De afstand tussen het akoestische paneel en de wand 
fungeert namelijk als een soort spouw.
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AKOESTISCH PANEEL MET PRINT

Verbeter de akoestiek met een ware eyecatcher
· Personaliseer met eigen foto of afbeelding
· Voor geluidsisolatie en -absorptie
· Bepaal je eigen afmetingen
Dit akoestisch paneel heeft een warme uitstraling en is te 
voorzien van een print naar keuze. Zo heb je een waanzinnig 
mooie foto of afbeelding aan de muur hangen en verbeter je 
direct de akoestiek. Deze akoestische panelen zijn uitermate 
geschikt voor in huis, maar zeker ook restaurants

.

Gerecyclede spijkerbroek voor hoge geluidsabsorptie
Het akoestische materiaal in de AcousticPro Roomdivider 
bestaat voor 90% uit katoenvezels afkomstig van spijkerbroe-
ken. Deze lange vezels zijn uitermate geschikt voor verbetering 
van de akoestiek. Ze zorgen namelijk samen met de andere 
materialen voor absorptie in het spraakgebied (500-1000 hz) 
over een α-waarde van 0,7.



ACOUSTIC ROOMDIVIDER MET PRINT

Verbeter de akoestiek met roomdividers
· Personaliseer met eigen kleur, foto of afbeelding
· Voor geluidsisolatie en -absorptie
· Gemonteerd geleverd
· Bepaal je eigen afmetingen
· Staand of voorzien van wieltjes
Met de Acoustic roomdividers creëer je eenvoudig een plezieri-
ge (werk)plek voor jouw personeel of gasten. Ze zorgen namelijk 
voor goede akoestiek en privacy. Daarnaast zijn ze ook nog eens 
te voorzien van de meest toffe prints!

Goede akoestiek in kantoor of horeca
Een ‘hard’ interieur zorgt voor een lange nagalm, dit kan 
vermoeidheid en irritatie opwekken. Door je akoestiek te 
optimaliseren ontstaat er een prettige sfeer om te ontspannen 
of te werken. Prettige akoestiek kan daarnaast een positieve 
werking hebben op je productiviteit.



Personaliseer door print
Roomdividers kunnen worden voorzien van iedere kleur of 
afbeelding. Ze zijn zo dus niet alleen functioneel, maar kunnen 
ook een geweldige bijdrage leveren aan jouw interieur! Print ze 
in de kleuren van de huisstijl van jouw bedrijf, of voorzie ze van 
een toffe foto. Het is ook mogelijk om er een reclameboodschap 
op te printen.

Staand of rijdend en in ieder gewenst formaat!
Acoustic Roomdividers zijn standaard voorzien van elegante 
voetstukken. Als extra optie is het ook mogelijk om deze 
dividers te voorzien van wieltjes. Zo verplaats je ze eenvoudig 
naar een andere plek of ruimte. Bij het bestellen van een 
roomdivider ben je niet gebonden aan vaste afmetingen. Ze zijn 
namelijk te bestellen in ieder gewenst formaat, tot een 
maximum van 125x230cm per divider.

Hoe kan ik de akoestische roomdividers koppelen?
Ben je van plan om meerdere deskdividers aan te schaffen? 
Door middel van koppelstukken is het mogelijk om verschillende 
dividers aan elkaar te koppelen. Zo zijn er rechte koppelstukken 
en koppelstukken om een hoek te maken. Daarnaast is het ook 
mogelijk de deskdividers middels een T-stuk aan elkaar te 
bevestigen.

ACOUSTIC ROOMDIVIDER MET PRINT



ACOUSTIC DESKDIVIDER MET PRINT

Verbeter de akoestiek met deskdividers
· Personaliseer met eigen kleur, foto of afbeelding
· Voor geluidsisolatie en -absorptie
· Gemonteerd geleverd
· Bepaal je eigen afmetingen
· Voorzien van kabelgoot
Met de Acoustic deskdividers creëer je prettige werkplek. Een 
plek waarin je zo min mogelijk last hebt van bellende collega’s. 
Naast een goede akoestiek zorgen ze ook voor privacy. 
Daarnaast zijn ze ook nog eens te voorzien van de meest toffe 
prints!

Hoe bevestig ik de Deskdivider?
De akoestische roomdivider wordt geleverd met handige 
bevestigingsmaterialen. Zo is het paneel eenvoudig aan het 
bureau te bevestigen door middel van een klem. Deze klem is 
aan de onderkant van het bureau aan te draaien.


