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AKOESTISCHE WAND- EN PLAFONDPANELEN

Het gebruik en de toepassingen van kantoorpanden veranderen in hoog tempo. 

De vraag naar open en innovatieve kantoren neemt toe. Deze zijn steeds vaker 

op een flexibele wijze ingedeeld, waarbij ruimtes bijvoorbeeld zijn ingericht als 

flexplek, multifunctionele ruimte, stiltezone, overleghoek of concentratieruimte. 

De akoestiek verandert mee met deze nieuwe werkvormen. 

Modern ingerichte kantoren hebben niet langer behoefte aan traditionele 

akoes tische oplossingen, maar vragen juist om akoestiek op maat voor iedere 

werkplek. Traditionele werkplekken veranderen. Zo zijn er dynamische afdelingen 

waar veel gesprekken worden gevoerd met opdrachtgevers, klanten of leveran-

ciers. Daarnaast zijn er ruimtes met afgeschermde werkplekken. 

Geluidsoverlast, bijvoorbeeld in een omgeving met veel nagalm, kan leiden tot 

allerlei kwesties, zoals concentratieproblemen of vermoeidheid. In een rumoerige 

ruimte willen mensen elkaar of een telefonische gesprekspartner goed verstaan. 

Tegelijkertijd moeten anderen in dezelfde ruimte geen last hebben van een 

gesprek.

Dit alles vraagt om creatieve vormen van akoestiek op maat. De juiste geluids-

isolatie en -absorptie van wanden en plafonds dragen bij aan het welzijn van 

werknemers. 

Belangrijk bij het zoeken naar oplossingen is als eerste te bepalen aan welke 

voorwaarden de omgeving moet voldoen. Wordt er in de ruimte veel gecommu-

niceerd of juist geconcentreerd gewerkt? Werken er veel mensen samen in een 

ruimte of juist maar een klein aantal? Wat is de gemiddelde personeelsbezetting 

en hoe constant is deze? Worden vergaderingen, besprekingen of een werkover-

leg in dezelfde ruimte gehouden? Dit zijn zaken waar rekening mee gehouden 

moet worden om een goede akoestiek te creëren in een ruimte.
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BASIC
AKOESTISCHE WAND- EN PLAFONDPANELEN

BASIC is een akoestisch instappaneel van Wouda Systeemafbouw. Dit populaire,  

financieel aantrekkelijke paneel kent een hoge akoestische waarde. 

Een aluminium kader omgeeft het paneel, waarbij een glasvlies is gebruikt om 

de zichtzijde af te werken. De vulling van het paneel bestaat uit hoogwaardig 

absorptiemateriaal. De akoestische vulling en afwerking zijn aan de zichtzijde 

ingeklemd door het kader.

Toepassingen

Dit BASIC paneel kent vele toepassingen, het is te gebruiken als wand-  

én plafondpaneel.

Dit systeem is geschikt voor verschillende omstandigheden waarbij sprake is 

van ruis. BASIC vermindert de nagalm en andere vormen van geluidsoverlast in 

een ruimte. Toepasbaar in vele verschillende omgevingen zoals kantoorpanden, 

scholen, zorginstellingen, kinderdagverblijven en woningen. 

Deze oplossing is ook te verkrijgen in de variant BASIC+. Hierbij kunt u een 

andere afwerking van de zichtzijde kiezen, bijvoorbeeld geperforeerd hout,  

gips of staal. 

Eigenschappen:

• Onbrandbarevulling 

en afwerking

• Akoestischewaarde 

tot NRC 0.90

  (rapportage of certificaten  

 op aanvraag leverbaar)

• Panelenwordenprefab 

geleverd inclusief montage materialen

Afmetingen:

• Paneeldikte3,5cm

• Standaard:

 Breedtematen 60 en 120 cm

 Lengtematen120,150,180en240cm

• Allesbinnenmoduul

 240x120cm
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Montage / bevestiging:

• Plafondd.m.v.metalen

 afhangdraden

 verlaging5of10cm

• Wandd.m.v.schroeven 

en afstandbuisjes,

 spouwca.3cm

Prijzen:

• Perstukenopaanvraag

Opties:

• BASIC+metafwerking 

naar keuze

• Maatwerk 

(max.bxl=120x240cm)

• Afwijkendebevestiging

Opties bij grotere aantallen:

• Keuzeuit25verschillendekleurenglasvlies 

(op aanvraag)

• Inkleurgecoatkader

Uitvoering:

• Leverbaaralswand-ofplafondpaneelofdivider

• Standaardmaatvoeringenenkleuren

• Uitvoorraadleverbaar

• Zichtzijdeafgewerktmetwitglasvliesofkeuzeuit 

verschillende kleuren

• AlsBASIC+metafwerking 

van o.a. hout, gips, staal, etc

• Aluminiumkaderstandaardindekleurenblank

aluminium of wit

• Inverstekgezaagdehoeken

• Stevigaluminiumkadermeteenomgezette

 zichtrand van 6 mm



FABRIC
AKOESTISCHE WAND- EN PLAFONDPANELEN

FABRIC is een opvallend akoestisch paneel dat wij voor u op maat maken en 

aanleveren. Het paneel is gevat in een aluminium kader met hoogwaardige 

absorberende materialen. Aan de zichtzijde is het paneel uitgerust met stoffering 

die in het kader is gespannen. Hierdoor is het profiel aan de zichtzijde nauwelijks 

te zien. 

Toepassingen

De FABRIC panelen zijn vaak te vinden in diverse ruimtes waarbij er sprake is van 

geluidsproblematiek, zoals in kantoren, schoolgebouwen, callcenters, zorglocaties 

en woningen.

Deze panelen bieden een grote verscheidenheid aan toepassingen als wand- en 

plafondpaneel, maar ze zijn ook geschikt voor andere situaties, bijvoorbeeld als 

een bureaudivider, een roomdivider of als backpanel. 

FABRICisookverkrijgbaarals+PLUSpaneel.Ditiseenoplossingmeteen
hoogwaardige absorptie. In de stootvaste uitvoering is dit systeem uitermate 

geschikt als laagfrequente absorber,  in sportzalen.

Eigenschappen:

• Onbrandbarevulling 

en afwerking

• Akoestischewaarde 

tot NRC 1.00

  (rapport op aanvraag leverbaar)

• Stootvast

Afmetingen:

• Paneeldikte3,5cm

• Naadloosopmaatgemaaktbinnen 

deonderstaandemaatvoering:

• Breedte:>30cm<170cm

• Lengte:>30cm<30m.

• Totca.3,5m²prefabteleveren,groterepanelen

worden ter plaatse opgebouwd

• Paneeldiktedividers6cm
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Opties:

• Afwijkendestofferingmogelijk

 (op aanvraag)

Opties bij grotere aantallen:

• Inkleurgecoatkader

Uitvoering:

• Leverbaaralswandpaneel,plafondpaneelof

divider (specificaties op aanvraag)

• Maatwerkisstandaard

• Zichtzijdeafgewerktmetstoffering

• Keuzeuit40verschillendekleuren

• Aluminiumkaderstandaardindekleurenblank

aluminium of wit

• Inverstekgezaagdehoeken

• Stevigaluminiumkader

Montage / bevestiging:

• Plafondd.m.v.metalenafhangdraden, 

verlaging5of10cm

• Wandd.m.v.afstandbuisjes,spouwca. 

3cmofmagneten(optioneel)

• Rechtstreeksbijgrotepanelen

Prijzen:

• Perstukenopaanvraag



ACOUSTIC ART
AKOESTISCHE WAND- EN PLAFONDPANELEN

DeACOUSTICART®ishetakoestischetoppaneelvanWoudaSysteemafbouw. 
Dit bijzonder elegante systeem is als los paneel te verkrijgen, maar ook in  

een wandvullende versie. Dit paneel biedt een hoge akoestische prestatie. 

Rondom is het paneel uitgerust met een aluminium kader gevuld met  

hoog waardig absorptiemateriaal. Aan de zichtzijde bieden wij u een print  

naar keuze op een polyester doek dat in het kader is gespannen. Hierdoor is  

het profiel aan de zichtzijde slechts minimaal zichtbaar.

Toepassingen

HetACOUSTICART®paneelisinzetbaaralswand-ofplafondpaneel.Dit
systeem is uitstekend te gebruiken in ruimtes met een grote variatie in geluids-

problematiek zoals kantoren, schoolgebouwen, zorginstellingen, callcenters en 

woningen.

Dit paneel biedt gebruikers een grote vrijheid in ontwerpen. Het paneel intregeert 

volledig in de huisstijl en uitstraling van bedrijven en gebouwen, dankzij de 

onbeperkte keuze in print(s) en maatvoering. Hierdoor is het systeem vrijwel 

overal te gebruiken.

Eigenschappen:

• Onbrandbarevulling 

en afwerking

• Doekinbrandvertragende

 uitvoering

• Akoestischewaarde 

tot NRC 0.90

  (rapportage op aanvraag leverbaar)

• Stootvast

Afmetingen:

• Paneeldikte3,5cm

• Naadloosopmaatgemaakt

 binnen de onderstaande 

 maatvoering:

• Breedte:>30cm<300cm

• Lengte:>30cm<30m.

• Totca.3,5m²prefabteleveren,groterepanelen

worden ter plaatse opgebouwd

• Paneeldiktedividers6cm
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Montage / bevestiging:

• Plafondd.m.v.metalenafhangdraden,

 verlaging5of10cm

• Wandd.m.v.afstandbuisjes, 

spouwca.3cm

• Ofmagneten(optioneel)

• Rechtstreeksbijgrotepanelen

Prijzen:

• Perstukenopaanvraag

Uitvoering:

• Leverbaaralswandpaneel,plafondpaneel 

of als divider

• Maatwerkisstandaard

• Zichtzijdeafgewerktmet

 een print op polyesterdoek

• Aluminiumkaderstandaardinde

 kleuren blank aluminium of wit

• Inverstekgezaagdehoeken

• Stevigaluminiumkader



DIVIDERS
AKOESTISCHE SCHEIDINGSPANELEN

De DIVIDER is een akoestisch paneel op maat gemaakt voor al uw projecten. Het 

nieuwe werken en de ‘open structuur’ van steeds meer kantoren zijn de redenen 

waarom het noodzakelijk is om aanvullende akoestische oplossingen aan te 

brengen. Dividers verhogen het akoestische comfort. 

Dividerscombinerenmeerdereoplossingenbinnenéénproduct:
• zevermindereninaanzienlijkematededirecteoverdrachtvan 

geluidsverplaatsing in een ruimte,

• zebiedendirecteafschermingbijdegeluidsbron,
• zebeschermendeontvangervanhetgeluid,
• zebiedeneendiffusewerkingenverstrooien(stem)geluid.

Dit paneel met een hoge akoestische waarde is rondom voorzien van een smal 

aluminium kader van 60 mm. en heeft een dubbele vulling van hoogwaardige 

absorberende materialen. Aan de zichtzijde kunt u bij de DIVIDER kiezen voor een 

prachtige Fabric afwerking of een print. Deze stoffering of print is in het kader 

gespannen. Het profiel aan de zichtzijde is hierdoor vrijwel onzichtbaar. 

Toepassingen

De DIVIDER is uitermate geschikt voor toepassing in ruimtes met de meest uitlo-

pende vormen van geluidsoverlast, bijvoorbeeld in kantoortuinen en callcenters.

Het paneel is te gebruiken als bureaudivider en roomdivider, maar is ook geschikt 

voor variabele akoestische inrichtingen.

Eigenschappen:

• Onbrandbarevulling 

en afwerking

• Zeerhogeakoestischewaarde

 (rapport op aanvraag leverbaar)

• Stootvast

Afmetingen:

• Paneeldikte6cm(60mm)

• Naadloosopmaatgemaaktbinnen 

deonderstaandemaatvoering:

• Hoogte:>60cm<250cm

• Lengte:>40cm<250cm

• Afwijkendematenmogelijk
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Montage / bevestiging:

• Bureaudividersmiddelspoten 

met voet of klemmen

• Roomdividersvrijstaand:

 middels 2 platte voeten of 

 een luxe wielstel

• Vrijhangend:middelsspandraden

Prijzen:

• Perstukenopaanvraag

Opties:

• Afwerkingaanbeidezijdemeteen

 stoffering of met een print

Uitvoering:

• Leverbaaralsbureaudivider 

of roomdivider

• Maatwerkisstandaard

• Zichtzijdeafgewerktmetstoffering

 of een print naar keuze.

• Keuzeuit40verschillendekleuren

• Aluminiumkaderstandaardindekleurenblank

aluminium of wit

• Inverstekgezaagdehoeken

• Stevigaluminiumkader



EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT VOLG ONS OP:

WWW.WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL

WOUDA SYSTEEMAFBOUW BV

Paardemaat 6

7942 KB Meppel

Industrieterrein Noord

0522-241345

info@woudasysteemafbouw.nl


