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— vijf akoestische aspecten
Er zijn geen wondermiddelen voor een goede akoestiek.  Eén element alleen of één partner kan de totaliteit van de problematiek 
niet succesvol aanpakken.  Daarom hebben zes toonaangevende producenten hun krachten gebundeld om een aantal 
elementen aan te reiken in dit magazine.  Deze partners bieden met die gezamenlijke oplossingen inspiratie aan architecten 
en interieurontwerpers, zodat ze de akoestiek al in de ontwerpfase van een project kunnen aanpakken. Zo creëren ze een 
effectieve, efficiënte, kostenbesparende, duurzame en esthetische langetermijn-oplossing voor de opdrachtgever. Architecten 
en bouwheren verwachten immers van leveranciers geïntegreerde totaaloplossingen om hen te helpen. Dat doen ze door uit 
een steeds complexer wordend aanbod de juiste elementen samen te stellen.  In dit magazine stellen de zes bedrijven die 
totaaloplossingen aan u voor.

Stelt u zich even voor, dat lawaai of slechte akoestiek zou stinken ? Wilt u dan dag in dag uit in die stank werken ?  Uiteraard niet.  
Daarom stellen de vijf geboden een aantal sleutelelementen voorop die samen voor een ‘goede akoestiek’ zorgen.  Die zijn 
bepalend voor het welzijn van de gebruikers van de ruimte en bijgevolg ook voor hun productiviteit. De elementen zorgen voor een:

A. goede beheersing van de galm en voor de spraakverstaanbaarheid;
B. uitgekiende en weloverwogen geluidsisolatie en privacy, waar nodig;
C. goede beheersing van het achtergrondgeluid;
D. weloverwogen lay-out van de werkplekken, met aandacht voor akoestische zichtlijnen en stoorperimeter;
E. juiste ‘look-and-feel’, aangepast aan de gebruiksfunctie van de diverse ruimtes.

De drie eerste geboden, de ‘harde’ akoestische aspecten, worden soms ook wel het ABC van akoestiek genoemd:  
de A van Absorptie, B van Blokkeren (of isoleren) en C van Cover (of maskeren). Die staan naast de twee ‘softe’ of psycho-
akoestische aspecten. In een volgende editie gaan we verder in op elk van deze ‘geboden’. 

                      

In de tabel wordt alvast een overzicht gegeven van het ABC, hoe deze objectief kunnen worden vastgesteld (gemeten) en wat de 
belangrijkste maatregelen zijn om ze te beïnvloeden en verbeteren.  

Thema Oplossing

A Absorptie Ntgrate / Triplaco / Kordekor / Drisag / XAL

B Blokkeren (isoleren) AVC

C Cover (maskeren) Drisag

Contactgeluid Ntgrate

Lay-out + look & feel AVC / Ntgrate / Triplaco / Kordekor / Drisag / XAL

Absorb
the sound near the source

Block
the direct propagation path of the sound

Cover
mask unwanted sound



Wat is ‘goede akoestiek’  
in een kantoor-werkomgeving ?

Laat ons goede akoestiek even vergelijken met uit eten gaan.  Wat bepaalt uiteindelijk of je tevreden bent en genoten hebt van 
het moment ?  Het antwoord is een samenspel van veel elementen, gelinkt aan het eten (kwaliteit en versheid van de ingrediënten, 
originaliteit van het recept, juiste kookwijze en temperatuur, presentatie en schikking,…), het kader (aard en stijl van het gebouw en 
ruimte, meubilair en garnituur, tafelschikking, muziek,…) en aan de tafelgenoten en de conversaties die je ermee voert.

Goede akoestiek definiëren is minstens even complex.  Het is ook een samenspel van technische elementen en belevingsaspecten, 
dynamisch van karakter, in een wijzigende bezetting van ruimtes en bovendien met wisselende doelstellingen. Soms verkiezen we 
stilte om ons te concentreren, op andere momenten willen we elkaar goed verstaan.        

Veelvuldige studies, meetcampagnes, observaties, uitvoeringen en evaluaties in kantooromgevingen hebben ons gebracht tot een 
globaal en conceptueel inzicht in ‘goede’ akoestiek voor kantooromgevingen.  Dat inzicht is samen te vatten in vijf akoestische 
aspecten (zonder volgorde van belangrijkheid) die van grote invloed zijn op het welbevinden van gebruikers van kantoren,  
de ‘5 geboden’.
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Beheersing van galm en
spraakverstaanbaarheid

Beheersing van het
achtergrondgeluid
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en privacy

Lay-out werkplekken  
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XAL brengt harmonie 
in akoestiek en 
verlichting.
— een uitdaging in moderne 

kantoren.
Co-working, bouwmaterialen en technologische 
ontwikkeling: ze veranderen niet alleen onze manier van 
werken, maar ook de inrichting van kantoren. Licht en 
ruimtelijke akoestiek zijn daarbij de belangrijkste factoren 
voor het welzijn van werknemers op de werkplek. Studies 
tonen immers aan dat de akoestiek van een ruimte niet alleen 
een invloed heeft op de productiviteit. Ook de algemene 
kwaliteit van menselijke interactie en de eigen gezondheid 
lijden eronder. 
Verlichtingsproducent XAL, het Oostenrijkse moederbedrijf 
van het Belgische Wever & Ducré, heeft een productportfolio 
ontwikkeld waarin verlichting en akoestiek in harmonie 
samenwerken en waarbij ze een antwoord bieden op de 
actuele uitdagingen in moderne kantoren.

Muse. Het geluid van stressvrij werken. © Kurt Kuball 

— kantooroplossingen
De MUSE productgroep is speciaal ontwikkeld voor ruimtes 
waar mensen samenwerken. Ze combineert led-armaturen 
met akoestische panelen op een stijlvolle manier. Die verlichten 
enkele en dubbele werkplekken optimaal, minimaliseren 
galm en doen een ideale balans tussen geluidsabsorptie en 
geluidsafscherming ontstaan. 

Het eenvoudige, elegante design van de armatuur in discrete 
kleuren zorgt voor visuele rust. Het viltachtige materiaal 
bestaat bovendien voor 50% uit gerecycleerde PET. 
MUSE is beschikbaar in twee lichtsterktes, voldoet aan de 
werkplekverlichtingsnorm (UGR < 19) en biedt een enkele en 
dubbele variant aan. 

Flexibele akoestische verlichtingssystemen. © Ditz Fejer

— goede balans in lobby’s en
open ruimtes

Het gericht gebruik van akoestische elementen wordt steeds 
belangrijker en draagt bij tot een reductie van nagalmtijden 
in open ruimtes. SONIC is één van de vrij te plaatsen 
akoestische objecten en is ideaal voor hoge ruimtes zoals 
lobby’s en inkomhallen. Haar ronde absorber zorgt voor een 
perfect huwelijk tussen geluid en esthetiek. Klanten kunnen 
dit decoratief element zowel bij de pendelversie als bij 
staanlampen toevoegen.

Short case: 
fitness Cotton Park 
In een fitnessomgeving kan het er vaak luid aan toe 
gaan. Muziek, het geluid van de toestellen en de 
enthousiaste kreten van de sportcoach zorgen voor 
een combinatie van geluidsimpulsen. Cotton Park 
wil alle werknemers van de bedrijven op hun site 
een optimale sportbeleving bezorgen en maakte de 
keuze om naast de HEX-O-verlichtingsmodules ook 
de akoestische HEX-O-elementen te implementeren 
in het totale ontwerp. Dit zorgt niet alleen voor 
een uitgebalanceerde akoestiek, maar oogt ook 
esthetisch mooi.

© Kris Dekeijser



— akoestische verlichting voor vergaderzalen
De drie totaaloplossingen MOVE IT, TASK en SONIC combineren verlichting en akoestiek in één systeem en bieden een waaier aan 
mogelijkheden. Afhankelijk van de ruimtelijke eisen kunnen alle armaturen en hun akoestische elementen flexibel worden geplaatst 
en uitgebreid. De MOVE IT-profielen van XAL laten je toe geometrische vormen te creëren door de profielen in een hoek van 90° 
met elkaar te verbinden. Wie daar de vierkante akoestische elementen aan toevoegt, merkt meteen het verschil.

De belangrijkste factor in vergaderingen is de menselijke stem. De TASK-serie biedt hiervoor een ideale oplossing aan. De 
microprismatische cover zorgt voor optimaal werklicht, terwijl de optionele akoestische elementen bijdragen aan de ruimtelijke 
akoestiek. 

De akoestische groepen HEX-O en TRIG-O kunnen op maat worden samengesteld voor elke vergaderruimte. Het uitgangspunt 
daarbij:  ruimte, licht en akoestiek verenigen. De geometrische elementen passen zich aan de architectuur aan, zorgen voor een 
optimale basisverlichting en dempen het geluid daar waar het ontstaat. Hun vilten oppervlak absorbeert geluiden met een hoge 
frequentie, terwijl het volume van de armaturen de lagere frequenties dempt. 

De microprismatische cover zorgt voor een gelijkmatig en niet-verblindend licht op de werkplek. Het fluweelzachte materiaal van 
beide armaturen bestaat voor 60% uit gerecycleerde PET. HEX-O en TRIG-O zijn beschikbaar in twee vormen, drie maten en drie 
hoogtes. Kortom, architecten en lichtplanners hebben een ongeziene vrijheid om hun meest creatieve ideeën uit te werken. 

Sonic suspended, ©Paul Ott

Want to know more
pay a visit to xal.com

“licht en ruimtelijke akoestiek 
zijn cruciale factoren 

voor welzijn op het werk”
Hex-o, ©Tõnu Tunnel



Ervaar de rust van 
geweven 
vinyl vloerbekleding
— akoestisch comfort: 

‘het nieuwe zwart’

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze omgeving 
steeds luider wordt. Dat is het directe gevolg van toenemende 
verstedelijking en van verdichting van steden en open ruimtes. 
Het gevolg: geluidsoverlast wordt steeds erger, rust steeds 
zeldzamer. Geen goede evolutie, want psychologen vinden 
steeds meer verbanden tussen geluidsoverlast en stress. 

“Te hevig geluid is de bron van fysieke en mentale schade, iets 
wat we tot nu toe sterk hebben onderschat,” zegt Trendstudio 
‘Francq Colors’. “Akoestisch comfort zal in de komende jaren 
een prominente plaats opeisen in alle types interieur. Het 
wordt zelfs dé interieurtrend voor de komende jaren. 

Dempende, duurzame materialen zullen een hoofdrol 
krijgen, net als ruimtes waarin we ons even kunnen 
afzonderen. Het is dan ook uiterst belangrijk om al bij de 
conceptie van een project stil te staan bij de akoestiek van 
elke ruimte. En of het nu om een open space office, een 
hotellobby of een winkel gaat, dat proces start met een 
duurzame  vloerbekleding.”

Hoofdkantoor Artes Depret - België

— viltlaag zorgt voor 
extra demping

Om aan die nood te voldoen, presenteert Ntgrate de nieuwe 
Greenfelt-technologie in zijn vloerbekleding: een speciale 
viltlaag die voor extra demping in de ruimte zorgt. Greenfelt 
vermindert het contactgeluid tot maar liefst 19 dB volgens 
de ISO 10140 -norm. Ntgrate overtreft hiermee ruim de 
akoestische waarde van vinyl- of harde vloeren en vormt een 
uitstekend alternatief voor pooltapijt. 

Ntgrate vloerbekleding absorbeert trouwens 15 procent van 
het geluid in een ruimte, en vermindert daarnaast ook 70% 
van het geluid veroorzaakt door wandelen. Zware laarzen of 
naaldhakken worden dus bijna volledig gedempt. 

— Klic 
Naast de Greenfelt-vloerbekleding biedt Ntgrate ook een 
naadloze plankenvloer met ‘klic’ (22db) aan. Dat product 
is erg duurzaam en met 5,5 mm ook erg dun. Toch bereiken 
Ntgrate® klic-planken ook zonder dempende onderlaag 
een vermindering van het contactgeluid tot 22 dB, met een 
akoestische absorptie van 15 %. Zo vormt het een sterke 
plankenvloer met het uitzicht van modern tapijt, dat je ook kan 
gebruiken in vochtige ruimtes. 

Een goede akoestisch dempende vloeroplossing is ook voor hospitality 

uiterst belangrijk. - Restaurant ‘Jordi Cruz’ in Barcelona  (ref. Brave Luce)

Short case: 
Nationale Bank van België 
(Brussel).
De Greenfelt-technologie scoort naast zijn 
akoestische demping ook sterk op brandveiligheid. 
Greenfelt voldoet namelijk aan de hoogste 
normering op gebied van brandvertraging (EN 
13501-1 : Bfls1).

 Ref. Noble Theodore



— Natuurlijk, duurzaam design
Een geweven vinylvloer ademt design, met een kleur die 
verandert in functie van de lichtinval en legrichting. De 
vloerbekleding is ook goedgekeurd voor intensief, commercieel 
gebruik (klasse 33). Vuil wordt bovendien makkelijk afgestoten, 
waardoor het materiaal erg onderhoudsvriendelijk is.

Ntgrate streeft naar innovatie in elke stap van het 
productieproces. Dat staat beschreven in de environmental 
policy van het bedrijf en uit zich in het gebruik van 
milieuvriendelijke en onschadelijke materialen. De 
voornaamste grondstoffen zijn natuurlijke producten zoals 
zand en zout. 10% van het totale gewicht van Greenfelt 
bestaat uit PET, een 100% gerecycleerd materiaal. In elke stap 
van het productieproces streeft Ntgrate bovendien naar zero 
waste. Zo betalen klanten enkel voor wat ze krijgen én sparen 
ze het milieu.

Visueel en akoestisch comfort hand in hand - Verzekeringskantoor Lippens - ntgrate ref.: dessin: Fair Coralie / snijvorm: Versatile Bean

Akoestisch comfort in openbare ruimtes zoals cafetaria’s en lounges. - 
Kabinet Debaets, De Botaniek Brussel - Ref. Fair Antoinette

Want to know more
info@ntgrate.eu - www.ntgrate.eu - tel: 0032 56 73 67 04

“Akoestisch dempend én 
brandvertragend”



Showroom Drisag Office Inspirators Herentals, Fency

Short case: Securex Gent
Securex koos bewust voor een Belgische 
fabrikant met state-of-the-art meubilair. Het 
“activity based working”-concept waar 
Securex uiteindelijk voor koos, draait rond 
flexibiliteit in gebruik, sociale interactie 
en welzijn van medewerkers. Getuigen 
daarvan zijn de zit/sta-wisselwerkplekken 
in open landschapskantoren, de vele coffee 
corners en ontmoetingsplaatsen doorheen 
het gebouw en de connectie met de tuin als 
groene oase. Medewerkers kunnen daarnaast 
geconcentreerd werken in stille ruimtes die 
werden gerealiseerd met geventileerde Ply 
booths.

Inspired people work better 
Drisag levert gepersonaliseerde, inspirerende interieurconcepten in lijn met de bedrijfscultuur van haar klanten. Hun 
kantoorinterieur, gerealiseerd door Drisag, is de weerspiegeling van waar hun organisatie voor staat. Medewerkers kunnen 
zich hiermee identificeren en voelen zich er thuis waardoor ze ook veel beter presteren. Kortom, Drisag draagt bij tot gelukkige, 
gemotiveerde en betrokken medewerkers op elke werkplek.

— Puur Belgisch & persoonlijk
Met een productie-atelier in de Kempen en belevingscentra in Roeselare en Herentals is Drisag een sterk Belgisch bedrijf dat 
gespecialiseerd is kantoormeubelprojecten. De projectadviseurs en interieurarchitecten van Drisag adviseren en begeleiden hun 
klanten op een persoonlijke manier tijdens de realisatie van hun specifiek inrichtingsproject, van ontwerp tot en met de oplevering.



— Lunar, de akoestische maan
Naast meubilair ontwerpt en produceert Drisag ook 
decoratieve, akoestische producten voor wanden en plafonds 
zoals AcoustiPanels en Lunar. Het Spaanse Studio Yonoh 
ontwierp Lunar in opdracht van Drisag. Geïnspireerd door de 
maan is Lunar (Luna in het Spaans) een bengelend gestoffeerd 
object met buitengewone akoestische kenmerken. Door de 
luchtcirculatie in het gebouw beweegt Lunar voortdurend en 
geeft het een impressie van een planetaire ring.

— Improve the acoustics by
cleaning the oceans

Door haar continue zoektocht naar recycleerbare én 
gerecycleerde grondstoffen, kwam Drisag uit bij PET-vilt, een 
100% recycleerbaar materiaal dat voor minstens 50% is 
opgebouwd uit gerecycleerde PET-flessen. Met het gebruik 
van PET-vilt, onder andere voor de scheidingswand Fency, 
helpt Drisag het wereldwijde afvalprobleem te verkleinen dat 
zich ook in de oceanen manifesteert. PET-vilt is poreus en heeft 
uitstekende akoestische eigenschappen.

Want to know more ?
www.drisag.be – welcome@drisag.be – 0032 14 23 11 11

Emmaüs AZ Sint Maarten, Ply.

— “Zachte” oplossingen voor
geluidsoverlast en gebrek aan 
privacy

Geluidsoverlast en gebrek aan privacy in kantoorgebouwen 
zijn twee van de grootste ergernissen die boven water komen 
tijdens gesprekken met klanten. Om die reden ontwikkelt en 
produceert Drisag tal van “zachte”, gestoffeerde producten 
die in inrichtingsconcepten soelaas bieden op het vlak van 
akoestiek. Productie-technisch heeft Drisag alle kennis in 
huis met betrekking tot metaal- en stoffeerwerk. Daardoor 
kenmerkt het productportfolio van Drisag zich door een ruim 
aanbod aan gestoffeerde producten, zoals zitmeubelen en 
decoratieve, akoestische producten. 

Golazo, Ply.

— Discretie en akoestisch comfort
met Ply

Ply is een gestoffeerd, modulair opgebouwd meubelconcept. 
De bouwstenen van Ply zijn gestoffeerde wanden, zittingen en 
rugleuningen van verschillende afmetingen die bijna eindeloos 
met elkaar kunnen gecombineerd worden tot een afgewerkt 
product. Elke bouwsteen apart kan gemaakt worden in een 
meubelstof en kleur naar keuze. Met Ply worden projectmatig 
discrete zithoeken en afgesloten booths gerealiseerd op 
maat van elke klant. Hun medewerkers ervaren discretie en 
akoestisch comfort, zowel binnenin hun zithoek of booth, als 
daarbuiten.

Fintro Verrezen Herentals, Lunar.

“Wij verkopen  
geen meubelen,  

wel werkplezier”



Circulariteit, design en 
akoestiek gaan 
hand in hand
— Space-R biedt veel

mogelijkheden
Medewerkers hebben verschillende ruimtes nodig om te 
werken en te vergaderen. Dit is cruciaal voor hun welzijn, 
gezondheid en productiviteit. Ontwerpers herdenken 
daarom steeds vaker het open landschapskantoor en vullen 
dat concept met nieuwe ideeën in.

Dat proces kost veel tijd, energie en geld. Moeilijke 
bouwknopen veroorzaken heel wat problemen en frustraties, 
de wanden (ver)plaatsen is op het vlak van akoestiek ook niet 
vanzelfsprekend. AVC Gemino komt daarom op de proppen 
met Space-R, een innovatie die dat probleem verhelpt.

Consultes Zwevegem via Interieurdokter © Stefanie Faveere

— Akoestisch, esthetisch en vlot
kantoren indelen

Space-R is een circulaire plug-and-play-oplossing met 
profielen, panelen en deuren die gemakkelijk te plaatsen en 
te verplaatsen zijn, zonder blijvende schade aan het plafond 
en de vloer.

Uniek is dat je niet moet inboeten op een strak design of 
op akoestische eigenschappen. Space-R laat ook toe om 
in één wand verschillende invullingen en materialen te 
combineren, in vier verschillende spoorbreedtes. Dat is een 
vrijheid die architecten, eigenaars van kantoorgebouwen en 
ontwikkelaars appreciëren. 

“De profielen, panelen en 
deuren zijn gemakkelijk  

te plaatsen, te demonteren 
en te verplaatsen.”

— Red Dot Award

AVC ontving voor de Space-R een Red Dot Award, een 
toonaangevende erkenning voor producten die hoge toppen 
scheren op het vlak van productdesign. Een bevestiging van 
de keuze om zwaar in te zetten op innovatie, zowel op het 
vlak van de producten als de processen. 

AVC Gemino werkt voor projecten lokaal én wereldwijd samen 
met gerenommeerde architecten, onder wie Foster+Partners 
en Caroline Sarkozy. Het kan uitpakken met recente grote 
realisaties in Londen, Parijs, Lyon, Stockholm, Beiroet, 
Jekaterinburg en Riyadh. Ook voor residentiële toepassingen 
heeft het een ruim aanbod aan designdeuren en -wanden. 



Short case: Ashurst 
Lawyers in Luxemburg.
AVC Space-R is het resultaat van veel 
onderzoek, ontwikkeling, overleg en 
testprojecten: intensief samenwerken dus. 
Mooie referenties hierbij zijn Berkeley Square 
Offices London (CSLB architectes Caroline 
Sarkozy), Ashurst Lawfirm Luxemburg 
(petitcarree architectes) en Staccato Kirchberg 
(Kaell Architecte/Jim Clemes Associates). 
AVC heeft ook toonaangevende projecten 
in uitvoering, zoals het nieuw hoofdkantoor 
van TVH in Waregem (DBG Architecten/Five 
AM) en Kortrijk Business Park – Verstraete 
Development (POLO architecten).

— 6 speerpunten
Designers Roel Vandebeek en Brecht Lamote ontwierpen 
samen met het AVC-team het nieuwe Space-R-concept. De 
voordelen van Space-R zijn samen te vatten in zes speerpunten.

1. Move to the rhythm of the grid: een ontwerp dat de lijnen 
volgt van een patroon

2. Naadloze aansluiting met plafond, gevel en vloer
3. Een ongeziene akoestische geluidsisolatie tot boven 

Rw=52dB
4. Keep the body, change the skin
5. Mix and match materialen
6. Evolueert met je mee: het systeem is gemakkelijk te 

verplaatsen zonder breekwerk, zonder blijvende schade 
en zonder grote kosten

Project in Berkeley Square – Londen

© Space-R 100

Want to know more
info@avc.eu – www.avc.eu – +32 56 210 210
Ons inspiratiecentrum: Evolis 100, 8500 Kortrijk



Decoratieve 
wandpanelen met 
geluidsabsorptie
Triplaco biedt met zijn merken Print Acoustics en 
Woodcoustics een breed assortiment decoratieve en 
duurzame geluidsabsorberende panelen aan.  Die vinden 
hun weg naar de internationale projectmarkt in tal van 
toepassingen, zoals kantoren, sportzalen, auditoria, 
administratieve centra, scholen, hospitality en muziekzalen.

Die maatoplossingen zijn gebaseerd op het Helmholtz-
principe: een kleine opening in een plaat met daarachter een 
grotere opening.  De panelen bestaan uit een hoogwaardige 
kern met een kwalitatieve, eenvoudig te reinigen bovenlaag 
van fineer, laminaat of geweven vinyl. De panelen zijn 
vooral performant voor nagalmcorrectie van menselijke 
spraakfrequenties. Ze kunnen getuned worden om specifiek 
hoge, midden- of lage tonen te absorberen. 

CC De Factorij - maximaal comfort en indrukwekkende geluidsbeleving

— Gegroefde wandpanelen 
Type Ps en Type Db

In 2017 werd in Zaventem het nieuwe cultureel centrum ‘De 
Factorij’ in gebruik genomen. Ebcta architecten en Archiles 
architecten ontwierpen een ondergrondse concertzaal 
volgens het ‘box in the box’-principe, in de vorm van een 
schelp. De ruwbouwvorm helpt zo al van in de ontwerpfase de 
geborgenheid en de akoestische beleving van de toeschouwer 
te optimaliseren. 
Daar voegde de akoestisch ingenieur nog de gegroefde 
wandpanelen van Print Acoustics type Db (20mm dikte en 
regelmatig groefpatroon) voor  algemene absorptie aan toe.  
Hij combineerde ze met laagfrequente absorptiepanelen 
van  type Ps (10mm dikte en regelmatig groefpatroon). Dat 
creëerde een hoogwaardige kwaliteitsbeleving voor alle 
toeschouwers, ongeacht hun zitplaats.
Alles is afgewerkt met een toplaag in hoogwaardig edelfineer 
van notelaar met een matte transparante vernisafwerking. 

Wandbekleding: Type M Light Line.  

Toplaag= laminaat met microperforaties 

— Microperforaties wandpanelen
Type M L light

In 2019 werd 500m² Microperfo Light Line toegepast voor 
de sporthal van Campus Watersportbaan aan Artevelde 
Hogeschool, een ontwerp van Licence To Build Architects.  

Dat product, ontwikkeld in 2018, is uitermate geschikt voor 
sporthallen omwille van zijn stoot- en balvaste eigenschappen 
en hoge nagalmcorrectie. Dat bewijzen attesten van het WTCB 
en nagalmattesten van een onafhankelijk laboratorium.

Het ‘brede planken’-design (95 mm) en de toplaag van HPL of 
fineer met microperforaties tonen een zeer rustig en esthetisch 
patroon, ook in grote ruimtes. Bovendien is het dankzij de 
breedte van de planken eenvoudig en snel te plaatsen.

De breedbandige absorptie -  in relevante spraakfrequenties 
van 400 tot 4000Hz - maakt het plaatje compleet en bestempelt 
de M L Line als een hoogwaardig, impactbestendig en 
duurzaam absorptiepaneel voor sportinfrastructuurwanden.

“ Voorzie in ontwerpfase 
al de akoestische 

nagalmcorrectie.  Dat 
biedt garantie op een 

strak design en optimaal 
geluidscomfort “



Short Case:
Akoestische  kastdeuren 
Fineer Type N. 
In het nieuwbouwproject van Van Hulle Bouwservice 
uit Tielt selecteerde interieurarchitecte Charlotte 
Design samen met de zaakvoerders de akoestische 
materialen voor de inrichting van de kantoren, 
showroom en eventspace.  Zij koos voor de warme 
uitstraling van hoogwaardig fineer uit het Shinnoki-
gamma van Decospan  (Chocolate Oak) met bijna 
onzichtbare nanoperforaties (0.5mm) voor vaste 
wanden en kastdeuren op maat. 

Dit donker gebeitst eikfineer vormt een perfect 
esthetisch accent en een juiste nagalmcorrectie in een 
ruimte met vooral betonnen plafonds en glaswanden.  
Het resultaat: een optimale gespreks-nagalmtijd van 
0,7 seconden in de kantoorruimte van het gebouw.

Type N kastdeuren op maat met toplaag Shinnoki Fineer Chocolate 
Oak met nanoperforaties

Want to know more
pay a visit to www.printacoustics.be



Spanplafond: de 
esthetische oplossing  
voor akoestisch 
comfort
— Aandacht voor akoestiek
Verlichting en HVAC zijn niet genoeg om van een ruimte een 
aangename plek te maken. Akoestisch comfort is minstens 
even belangrijk. Ruimtes met een goede akoestiek zorgen 
voor een gevoel van welbehagen en rust: je verstaat elkaar 
beter en  je concentratie en prestaties verhogen.
Een slechte akoestiek kan dit comfort verstoren en vereist 
een specifieke aanpak. Zo heb je akoestische afscheidingen 
nodig om de geluidsoverdracht tussen verschillende ruimtes 
te dempen. Een lange nagalmtijd in één ruimte los je dan 
weer op door de juiste afwerkingsmaterialen te kiezen. Daar 
spelen de absorptiegraad, positie en hoeveelheid van het 
materiaal een grote rol.

Ontwerp: interieurburo: www.pedro-verhue.be – Foto: Klaas Verdru

— Spanplafonds zijn esthetisch,
met unieke voordelen

Om de nagalm in een ruimte te verbeteren, is het plafond het 
ideale oppervlak dat maximaal benut kan worden. Kordekor 
is al 40jaar pionier en verdeler van Barrisol® spanplafonds 
in Vlaanderen. Die bestaan uit twee basiscomponenten: 
een randprofiel en een folie die strak tussen de 
randprofielen gespannen wordt. Dat kan met twee types 
spanplafondsystemen: een uitneembaar en herplaatsbaar 
systeem met een flinterdunne kunststoffolie voorzien van een 
randharpoen, of een beperkt uitneembaar systeem met een 
geweven polyesterdoek dat je in een klemprofiel plaatst. 

Spanplafonds hebben unieke voordelen ten opzichte van 
traditionele verlaagde plafondsystemen. De afwerkingsgraad 
is hoger en dus esthetischer, en ze zijn makkelijk te plaatsen. Het 
systeem met een strakke kunststoffolie is bovendien afwasbaar, 
bestand tegen waterschade en makkelijk af te nemen en 
terug te plaatsen. Je kan hetzelfde principe trouwens ook op 
wanden toepassen. Het spanplafond wordt pas geplaatst op 
het einde van het bouwproces, wat voor bijzondere voordelen 
zorgt in de werforganisatie en de planning.

Ontwerp: ABS Bouwteam - Foto: Ellen Claes

— Absorptie dankzij onzichtbare 
microperforaties

De akoestische spanplafonds van Barrisol® zijn voorzien van 
microperforaties. Ze absorberen de nagalm, brengen rust in 
de ruimte en verminderen geluidsvervuiling. Een spanplafond 
met akoestische microperforaties telt zo’n 300.000 à 
500.000 perforaties per vierkante meter. Toch zijn ze volstrekt 
onzichtbaar. Je krijgt dus een strak eindresultaat, terwijl de 
akoestische absorptie enorm hoog ligt. 

Short case: Hoofdkwartier 
Bekaert - Zwevegem
Kordekor werkte voor de hoofdkantoren van 
Bekaert samen met interieurarchitect A&B 
Patric Deknock en architectenbureau Sileghem. 
Samen zorgden ze door micro-geperforeerde 
akoestische spanplafonds voor een comfortabele 
performante nagalm en geluidsbeheersing.



— een eindeloos
gamma aan akoestische  
spanplafondoplossingen

De mogelijkheden van de akoestische Barrisol® 
spanplafondtoepassingen zijn eindeloos door de combinatie 
van verschillende microperforaties en afwerkingen. Er 
zijn bijvoorbeeld oplossingen voor akoestische eilanden, 
homecinema-systemen en zelfs akoestische spiegels. 
Barrisol® biedt ook lichtdoorlatende folies voor akoestische 
lichtplafonds en lichtwanden aan. Een absolute all-in-one-
oplossing is het klimaatplafond van Barrisol®. Dat laat 
gebruikers toe om een hoog akoestisch comfort op een 
esthetische manier te combineren met een strakke verlichting 
en een onzichtbaar HVAC-systeem.

Barrisol® heeft een gamma aan folies met verschillende 
types microperforaties. Die verschillen in diameter en aantal 
perforaties per vierkante meter. Dat zorgt voor een oplossing 
op maat voor de specifieke eigenschappen van elke ruimte. 
Maar een micro-geperforeerd spanplafond haalt in courante 
situaties vaak al een alpha W-waarde van 0,65, zelfs zonder 
extra absorberende isolatie. Liggen de eisen hoger? Dan 
haalt Barrisol® met een laag absorberende isolatie laag vlot 
alpha W-waarden van 0,90 en meer.

Ontwerp: Object Architecten

“Optimaal akoestisch 
comfort gecombineerd 

met een strakke afwerking”

Meer weten?
 Surf naar www.kordekor.com en/of contacteer ons voor een bezoek aan onze showroom.



Download hier dit 
verzamelmagazine.

Acoustics is key.
Problemen met de akoestiek zijn alomtegenwoordig. Bij ruimtes 
in het algemeen en kantoren in het bijzonder: vaak worden 
die problemen na oplevering met lapmiddelen opgelost. 
Ontwerpers en bouwheren voegen dan losse elementen 
toe. Dat is uiteraard niet de juiste weg. Beter voorkomen dan 
genezen.

Een goede akoestiek is een sleutelelement in de concept- 
en ontwerpfase van gebouwen. De aandacht ervoor groeit 
de laatste jaren dan ook sterk. Dat zie je aan de explosie 
in artikelen en studiedagen en mogelijke concepten en 
oplossingen. Ook de normering en wetgeving ter zake kent 
een sterke ontwikkeling.
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In dit magazine worden zes totaaloplossingen op vlak van 
akoestiek belicht, voorafgegaan door een vaktechnische 
inleiding. In volgende edities worden een aantal concepten 
verder uitgediept en komen meerdere boeiende cases aan 
bod.
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