Geluidsdempend
Ventilatierooster
Reduceer geluidsemissie via
ventilatieopeningen.

www.doxnoisecontrol.eu

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

Less noise, more harmony.
Sounds like silence.

D

OX Noise Control is specialist in het leveren
en monteren van akoestische roosters. De
geluidsdempende

voor

uiteenlopende

roosters

toepassingen

zijn

geschikt

waar

grote

luchthoeveelheden worden uitgestoot; de bouw, de
industrie en de ventilatie van machines en installaties.
Al

onze

geluidsdempende

ventilatieroosters

zijn

speciaal ontwikkeld om geluidsemissie via ventilatieopeningen optimaal te reduceren. Er zijn verschillende
types geluidsisolerende roosters, gebaseerd op de
geluidsisolatie, inbouwdiepte en luchthoeveelheid.
Onze geluidsdempende roosters zijn gestandaardiseerd,
bieden

maar
wij

altijd

voor
een

specifieke
passende

uitdagingen
oplossing

om

aan de exacte eisen van het project te voldoen.
Onze roosters zijn uitgebreid getest. Hierdoor zijn we in

Akoestische
Ventilatieroosters

staat de geschikte oplossing uit te werken in functie van
het debiet, beschikbaar drukverlies en de akoestische
eisen.

Duurzaam, efficiënt & hoog rendement.
TOEPASSINGEN
Industrie: gevelroosters voor de ventilatie van
technische ruimtes, installaties en machines.
Bouw: gevelroosters geschikt voor utiliteitsgebouwen en woningen.
Ventilatie van machines & installaties: muurroosters als geluidsdempende wand, of onderdeel
van een complete oplossing.

VOORDELEN
✓

hoge geluiddemping en lage luchtweerstand bij geringe

			 inbouwdiepte
✓

lamellen voorzien van hoogwaardig absorptiemateriaal

✓

regen- en vogelbestendig

✓

conservering en poerdercoating in RAL-kleur naar keuze

			 mogelijk
✓

standaard rooster of maatwerk

✓

duurzaam en onderhoudsarm

✓

grote ontwerpvrijheid

Voor elke
toepassing een
rooster op maat
EIGENSCHAPPEN
Hoge geluiddemping (Rw max. = 24 dB)
Lage luchtweerstand
Regenwerend
Geringe inbouwdiepte (min. 150 mm)
Opties met montageflens, vogelgaas en poedercoating in
			

RAL kleuren
Keuze uit andere materiaalsoorten o.a. zeewaterbestendig

			

aluminium en roestvast staal
Esthetische meerwaarde door identiek uiterlijk van

			

roosters met verschillende isolatiewaarden

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

