
Wand- & 
Plafondpanelen

Beperk nagalm en 
absorbeer storende geluiden 

in elke ruimte.

Goede akoestiek voor een gezond binnen-
klimaat in een flexibele, multifunctionele  

leefruimte, op maat van jouw interieur.

Design your comfort. 
Sounds like silence.

www.doxacoustics.eu

http://www.doxacoustics.be


Verbeter het akoestisch comfort door de grootste 

geluidsreflecterende oppervlakken aan te 

pakken. Akoestische wand- en plafondpanelen 

zijn een budgetvriendelijke, innovatieve en esthetische 

oplossing om nagalm in ruimtes te reduceren.

 

Onze panelen zorgen voor een hoog rendement in 

geluidabsorptie en zijn hierdoor uiterst geschikt voor 

de reductie van nagalm in een variëteit van ruimtes 

en toepassingen. Deze veelzijdige panelen zijn 

duurzaam, voldoen aan de brandnormen, zijn visueel 

aantrekkelijk en hebben een hoge akoestische waarde.  

 

De elementen kunnen zowel aan het plafond als 

aan de wand bevestigd worden. Dankzij de diverse 

vormen, afmetingen en kleuren kennen deze panelen 

veelzijdige toepassingen. Integratie is mogelijk in 

zowel een hedendaagse als klassieke omgeving, 

in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

 

Voor elk interieur bieden we een oplossing op maat aan. 
Wand- & 
Plafondpaneel

 Materiaal: keuze uit oa. melamineschuimstof, 

polyestervezels of glaswolvezels. Evenwaardig op 

akoestisch vlak, maar verschillend in brandklasse, 

recylceerbaarheid en robuustheid. 

 Afwerking: keuze uit naakte materialen, afwerking 

met verflaag, een vlies, gepersonaliseerde 

opdruk of bekleding met textiel. De vormelijke en 

kleurmogelijkheden zijn legio.

 Functie: integreer de elementen onopvallend in 

je interieur of gebruik ze om een accent aan te 

brengen in je ontwerp op vlak van kleur, vorm of 

dimensie. 

Akoestische basispanelen, veelzijdige toepassingen.



 ✓ Hoge absorptiewaarden

 ✓ Basisuitvoering of design afwerking

 ✓ Individueel of gegroepeerd bevestigd

 ✓ Integreerbaar in elk interieur

 ✓ Snelle & eenvoudige montage

 ✓ Veelzijdige toepassingen

 ✓ Standaarduitvoering of maatwerk

 ✓ Akoestisch & esthetisch

VOORDELEN

 Vorm: keuze uit standaardvormen (vierkant, rechthoek, cirkel) 

en vormen op maat (niervorm, driehoek, druppel, ...)

 Bevestiging: de panelen worden op verschillende manieren 

bevestigd: door middel van verlijming, met clips, aan rails, in 

profielen, in standaard T-plafondsystemen, ... 

 Toepassing: klaslokalen,  sportzalen, kantoren, vergaderzalen, 

auditoria, conferentiezalen, recepties, lokettenzalen, 

opnamestudio’s, auditoria, culturele centra, polyvalente 

ruimtes, restaurants, dokterspraktijken, monumenten en 

renovatieprojecten.

Voor elk interieur, 
een oplossing op maat



 ✓ Hoogwaardige producten

 ✓ Acoustics as a Service

 ✓ Projectmanagement

 ✓ Geluidsmeting

 ✓ Maatwerk

 ✓ Montage

DOX-SERVICE

Nood aan
een project op 
maat?

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

Wand- & Plafondpanelen

Baffels & Plafondeilanden

Akoestische Schermen

Akoestische Bekleding

Akoestisch Meubilair

#designyourcomfort #soundslikesilence
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