Akoestische
Bekleding
Integreer esthetische & akoestische
vormgeving naadloos
in uw interieur.

www.doxacoustics.eu

Goede akoestiek voor een gezond binnenklimaat in een flexibele, multifunctionele
leefruimte, op maat van jouw interieur.

Design your comfort.
Sounds like silence.

R

educeer nagalm efficiënt en vergroot het
akoestisch
naadloze

comfort

met

akoestische

onze

collectie

bekledingssystemen.

In essentie discreet, onze akoestische systemen
bekleden plafonds en muren met een delicate textuur en
vormen deze om tot grote geluidsabsorberende vlakken.
Werk ze onopvallend in in je interieurontwerp, of
gebruik onze oplossingen als designaccent. Door vrij te
kiezen tussen de vele kleuren kan men kleuraccenten
aanbrengen naargelang het gewenste evenwicht.
Onze

bekledingssystemen

bieden

ook

tal

van

mogelijkheden om de muren gedeeltelijk te bekleden
zodat men kan spelen met de architectuur van de ruimte
en de indruk van beweging en diepte kan creëren.
De

Akoestische
Bekleding

oplossingen

van

DOX

Acoustics

bieden

hoogwaardige akoestische en technische kwaliteiten
aan en voldoen aan de hoogste eisen.

Verbeter het akoestisch comfort, mét uitstraling.
Materiaal: keuze uit akoestisch textiel gespannen
over muur/plafond/meubels, akoestisch spuitwerk
op

minerale

plaat,

of

glasgranulaattegels

afgewerkt met een pleisterlaag voor een naadloze
uitstraling.
Kleur:

neutrale

grijze

kleur,

of

RAL/Aéria-

kleuraccenten naar keuze.
Functie: integreer geluidsabsorberende elementen
onopvallend in het interieur of breng een accent
aan in het ontwerp op vlak van kleur of vorm.

VOORDELEN
✓

Uitzonderlijke absorptiewaarden

✓

Speelse of kleurrijke accenten mogelijk

✓

Integreerbaar in elk interieur

✓

Flexibel & aanpasbaar aan alle ondergronden

✓

Naadloze afwerking

✓

Geringe opbouwhoogte

✓

Duurzaam & milieuvriendelijk

✓

Vuurbestendig & antistatisch

✓

Grote creatieve vrijheid

Creëer een kleuraccent
of integreer onopvallend
in je interieur

Ecologie: de absorberende panelen bestaan uit 80-100%
gerecycleerde materialen, of zijn biologisch afbreekbaar.
Toepassing:

kantoren,

vergaderzalen,

auditoria,

conferentiezalen, recepties, ontvangstzalen, lokettenzalen,
opnamestudio’s,

concertzalen,

bioscopen,

culturele

centra, polyvalente ruimtes, restaurants, eigen ontwerp
bureauschermen, ... Dankzij de geringe opbouwhoogte ook
geschikt voor monumenten en renovatieprojecten.

Wand- & Plafondpanelen
Baffels & Plafondeilanden
Akoestische Schermen

Nood aan
een project op
maat?

Akoestische Bekleding
Akoestisch Meubilair

DOX-SERVICE
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hoogwaardige producten
Acoustics as a Service
Projectmanagement
Geluidsmeting
Maatwerk
Montage

#designyourcomfort #soundslikesilence

Maak een afspraak voor
advies op maat van jouw
project: info@doxacoustics.eu
of +32 (0)3 309 14 22.

www.doxacoustics.eu

DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

