
De aluminium geluidsscherm cassetten van Aacoustics B.V. zijn 

opgebouwd uit: 

• hoogwaardige aluminium legeringen  

• Vorm stabiele steenwol voorzien van een zwart glasfleece 

• Verbindingsmaterialen van RVS (V4A) kwaliteit 

• 4x zijdig EPDM rubbers op de kopse kanten 

• Extrusie profiel zowel aan de boven– alsook aan de 

onderzijde.  

• Hoogwaardige polyester poedercoating 

• Geextrudeerde eindkappen. 

 

De cassetten zijn samengesteld uit een geextrudeerd boven en 

onderprofiel die nauwkeurig op elkaar aansluiten waardoor een de 

geluidsdichtheid 100% gegarandeerd wordt. Eveneens dragen 

deze profielen bij aan de enorme sterkte van het scherm waardoor 

lengten van 6,0 m bij windbelastingen van 1,0 kN/m2 realiseerbaar 

zijn 

Voordelen: 

 
• Geen onderhoudskosten 

• Graffiti werend 

• Zeer stabiel element 

• Goede afdichting 

• CE-markering 

• Hoogabsorberend 

• Hoogisolerend 

• Dubbelabsorberend mogelijk 

• Isolatie waarden Rw tot 37 dB 

• Extrusie profielen 

• Extrusie eindkappen 

• Kosten besparen, snel bouwen. 

• Zeer lange levensduur 

• Passend in het landschap 

• Toepasbaar langs snelwegen en 

spoorbanen 

• Geschikt voor airco units en koel-

machines 

• Uitermate toepasbaar bij industrië-

le toepassingen 

• Volledig getest en gecertificeerd 

• Geschikt voor HEA/B 160-180-200 

Groene panelen vertikaal gemonteerd in 6,0 x 1,0 m 

ALUMINIUM GELUIDSSCHERMEN 
“High performance en top kwaliteit voor een normale prijs“ 



De installatie van de stijlen: 

De stijlen worden op de gwenste afstand ge-

plaatst en in veel situaties wordt aan de onderzij-

de een betonplint voorzien waar de cassetten op 

geplaatst worden. 

Installatie schermen: 

Het nieuw te installeren scherm wordt tussen de 

stijlen aangebracht nadat een rubber uitzetband 

aangebracht is aan de onderzijde om alle kieren 

goed af te dichten. De geperforeerde zijde wordt 

richting de geluidsbron geplaatst 

 

 

 

ALUMINIUM GELUIDSSCHERMEN 

Afwerking 

Als laatse wordt het scherm afgewerkt denk daar-

bij aan o.a.: 

►beplantingsgaas en beplanting aanbrengen 

►vlucht– en/of service deuren aanbrengen 

►afdekkappen op de stijlen monteren 

►brandweer doorvoeringen aanbrengen 

 

Plaatsing van de stijlen en schermen 



ALUMINIUM GELUIDSSCHERMEN 

 

. 

Diverse projecten als voorbeeld 



Bezoek ook onze  

website: 

 

www.aacoustics.nl 

Aacoustics BV 

Leerlooierij 2a 

4651 SM Steenbergen 

 

Phone    

Fax          

Email       

+31 (0)167 54 04 05 

+31 (0)167 54 04 06  

info@aacoustics.nl 

ALUMINIUM GELUIDSSCHERMEN 

Life is  

better  

without  

noise 

Technische specificaties 

Geluidsisolatie Tot en met Rw is 37 dB (Dlr= 32dB)  ISO 717/EN-1793-2 

Geluidsabsorptie Tot en met Dlα is 13 dB EN-1793-1 

Doorbuiging  6,0 m = 1,40 kN/m2 

 5,0 m = 1,75 kN/m2 

4,0 m  
3,0 m 

GCW-2012/ZTV-Lsw 06 

Steen inslag test Geen beschadigingen  EN-1794 

   

   

   

   


