Akoestisch
Meubilair
Combineer akoestisch comfort
met functionaliteit.

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.

A

koestiek kan ook functioneel zijn! Of er nu
stiltezones afgebakend moeten worden, een
visuele afscherming tussen/in ruimtes nodig is,

of nood is aan verduistering in combinatie met demping,
..., integreer goede akoestiek ook in je meubilair. Deel je
ruimte flexibel in, afhankelijk van de ontwikkelingen van
de organisatie en blijf geluid de baas.
Ontdek de vele mogelijkheden die voorhanden zijn:
standaard of op maat, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Personaliseer je ruimte, verzeker een modulaire
inrichting en draag bij tot een gezond binnenklimaat!
Heb je een concreet project voor ogen, maak een
afspraak en onze experten bekijken samen met jou naar
de meest geschikte oplossing.

OPLOSSINGEN

Akoestisch
Meubilair

Vergaderbooth: De verplaatsbare BUBBLE is
geschikt voor iedere werkomgeving en stelt je in
staat geconcentreerd te werken, te overleggen
en/of te telefoneren zonder geluidshinder. Werkt
zowel geluidsisolerend als geluidabsorberend.

Flexibel, modulair & functioneel
Loungesysteem:

De

modulaire

zit-

en

scheidingssystemen laten de creatie toe van
aangename akoestische zones. De verschillende
systemen

laten

zich

eenvoudig

met

elkaar

combineren. Zitten was nog nooit zo rustig!
Gordijn: Verduister, demp én scherm visueel
af - Akoestische gordijnen zijn bekleed met een
geluidsabsorberend textiel en worden voor ramen
aangebracht of bakenen rustzones in ruimtes af.
Totem: Deze decoratieve, losstaande akoestische
elementen zijn geschikt voor kleine (beglaasde)
ruimtes met harde vloeren of plafonds.

VOORDELEN
✓

Functioneel & akoestisch

✓

Modulair & flexibel

✓

Duurzaam, onderhoudsvriendelijk & slijtvast

✓

Veelzijdige toepassingen

✓

Standaarduitvoering of maatwerk

✓

Ruimteindeling naar wens

✓

Eenvoudig te (ver-)plaatsen

✓

Combineerbaar met andere akoestische oplossingen

Modulaire inrichting
op maat van elke ruimte

Verlichting: Sluit je verlichting perfect aan op je akoestiek en
personaliseer je werk- of leefruimte met geluidsabsorberende
lichtsystemen.
Glaswand: Deel de ruimte naar wens in & waarborg privacy
waar nodig. De glaswanden kennen een hoge isolatiewaarde,
zijn eenvoudig te plaatsen en kunnen gecombineerd worden
met o.a. geluidsabsorberende gestoffeerde wanden.
Meubelbeschermer: Silent Socks® voorkomen storende
schuifgeluiden, krassen op de vloer of hardnekkige vlekken.
Bovendien dempen Silent Socks® het “botsgeluid” tussen
bijvoorbeeld stoelen en tafelpoten.

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

