Industrieel
Geluidsscherm
Afscherming van geluidsbronnen
met duurzame geluidsisolerende &
-absorberende panelen.

www.doxnoisecontrol.eu

Beperk geluidsimpact op de omgeving,
bescherm werknemers en
vang installatielawaai op.

Less noise, more harmony.
Sounds like silence.

D

e industriële geluidsschermen van DOX Noise
Control
als

hebben

zowel

geluidsabsorberende

geluidsisolerende
eigenschappen.

Dit zorgt ervoor dat ze uitermate geschikt en breed
toepasbaar

zijn

in

industriële

omgevingen.

De

geluidsschermen worden opgebouwd uit panelen die
horizontaal in een draagstructuur worden geschoven.
Een perfecte geluidsafdichting wordt tussen paneel
en draagstructuur gewaarborgd. De geluidsschermen
kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. Winden staalconstructieberekeningen bieden zekerheid
van voldoende draagkracht en windbelastbaarheid.
Kies uit diverse types panelen, materialen en afwerking
voor een geluidswerende wand, op basis van o.a.
de omgevingsomstandigheden, akoestische eisen,
veiligheidseisen en andere specificaties.

TOEPASSINGEN

Industrieel
Geluidsscherm

Geluidsschermen
Scheidingswanden
Frontpanelen
Bedieningscabines
Omkastingen
Infrastructuur

Flexibel, duurzaam & modulair.
Aluminium

geluidsscherm:

aluminium

platen

mogelijk),

éénzijdig geperforeerde

(alternatieve

mineraalwol

uitvoeringen

vulling,

zwarte

glasvezeldoek afwerking. Verkrijgbaar op maat in
RAL-kleur naar keuze.
Gelaktstalen

geluidsscherm:

polyestercoating,
geperforeerde

buitenplaat

glaswol/rotswol
binnenplaat.

met

kern

en

Uitstekende

brandwerende en thermische eigenschappen.
Houten
panelen

geluidsscherm:

met

lorken-of sparrenhouten

speciaal

geluidsabsorberend

mineraalwolpakket erin verwerkt - uitermate
geschikt voor buitentoepassingen.

VOORDELEN
✓

duurzaam & kwaliteit

✓

binnen- en buitentoepassing

✓

weerbestendige uitvoeringen

✓

eenvoudige & snelle (de-)montage

✓

hoogwaardige materialen

✓

slijtvast, onderhoudsvriendelijk & hoge weerstand

✓

ecologische & gerecycleerde uitvoeringen mogelijk

✓

hoge geluidsisolerende & -absorberende waarden

Voor elke
toepassing een
scherm op maat

OPTIES & MOGELIJKHEDEN
Keuze uit diverse types panelen, materialen en afwerking
Steunconstructies wand berekend op windbelasting
Weerbestendige uitvoeringen voor buitenopstelling
Wand te combineren met geluidsdempende roosters,
			

geluidsisolerende deuren en vensters
Verrijdbaar/verplaatsbaar scherm mogelijk
Toepasbaar voor vrijstaande schermen of te bevestigen

			

op bestaande wanden

Geluidsschermen
Omkastingen
Geluidsdempers
Akoestische Roosters

Nood aan
een project
op maat?
DOX-SERVICE
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hoogwaardige producten
Projectmanagement
Geluidsanering
Engineering
Maatwerk
Montage

#lessnoisemoreharmony
#soundslikesilence

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

www.doxnoisecontrol.eu

DOX Noise Control.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

