
Akoestische Baffles
Baffle PHOTO en COLOUR

Een akoestische baffle is een dubbelzijdig geluidsabsorberend scherm dat vrij in de ruimte opgehangen wordt. De 
montage gebeurt door middel van metalen kettingen of kabels die aan het plafond worden vastgemaakt. Omdat 
baffles vrij in de ruimte hangen en dubbelzijdig absorberend zijn, hebben ze dus een dubbele werking, hetgeen voor 
een extra hoog comfortniveau zorgt. Baffles worden meestal toegepast in ruimtes met vrij hoge plafonds, zoals o.a. 
kantoren, receptieruimtes, theaters, scholen en zalen. Net zoals bij onze andere producten zijn er ook hier weer diverse 
keuzemogelijkheden, zoals de baffle PHOTO en de baffle WHITE/COLOUR.

1. Baffle PHOTO

De baffle PHOTO is een zeer esthetische oplossing die een hoge geluidsabsorptie combineert met een gepersonaliseerd 
design. Naar wens kan de baffle aan één of twee kanten worden voorzien van een print naar keuze (zoals een bedrijfsfoto, 
logo, schilderij, portret etc.). Dankzij een intelligent montagesysteem is de print - als u hem eenmaal beu bent - makkelijk 
demonteerbaar en vervangbaar, zodat u op regelmatige basis voor nieuwe prints en bijgevolg voor een fris nieuwe look 
kan zorgen.

2. Baffle WHITE/COLOUR

De baffles WHITE/COLOUR zijn akoestische elementen die meestal verticaal hangend worden 
bevestigd, bijv. vlak voor een muur of aan het plafond. Hierdoor is het mogelijk een groot 
oppervlak aan absorptie in een ruimte toe te voegen. Ze vormen een alternatief in situaties waar 
akoestische plafondeilanden niet mogelijk of ongewenst zijn, terwijl er toch geluidsdemping 
nodig is. Naast de standaarduitvoering in het wit, zijn er tegen een geringe meerprijs ook 
andere kleuruitvoeringen mogelijk.
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Technische kenmerken

1. Baffle PHOTO

Absorptiecurve

Samenstelling paneel

 › Geluidsabsorberende, 
vormvaste vulling in polyesterwol

 › Aan beide zichtzijden een doek in textiel, 
waarop een hoogkwalitatieve print naar 
keuze voorzien kan worden

 › Het doek is vervangbaar en 
machinewasbaar

Afmetingen

De baffles PHOTO worden steeds door ons op maat 
gemaakt binnen de afmetingen 200 x 200 cm. 
De baffle is 4,6 cm dik.

Fotodoek

De afbeelding die u geselecteerd heeft, 
kan u doorsturen naar ons (bij voorkeur) via 
www.wetransfer.com. Dit programma is zeer geschikt 
voor het doorsturen van grote bestanden. U bent 
daarbij volledig vrij om uw eigen foto te kiezen. Indien 
u zelf geen inspiratie heeft, kan u eventueel gebruik 
maken van rechtenvrije stockfoto’s, zoals bijv. te vinden 
op: nl.123rf.com.

2. Baffle WHITE/COLOUR
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1,0 EASYbaffle/m2
1,5 EASYbaffle/m2
1,7 EASYbaffle/m2

Samenstelling paneel
 › Geïntegreerde laag hoogabsorberende 

wol die niet jeukt en vormvast is
 › Rond het paneel bevindt zich een kader 

in aluminium of wit

Afmetingen

Standaard zijn de baffles WHITE/COLOUR 5 cm dik en 
120 cm breed en 60 cm hoog.

Montage

De baffles zijn eenvoudig te monteren met behulp van 
meegeleverde snelhangers, waarmee u ze op iedere 
gewenste hoogte kan laten hangen.

Over Noise Solutions
Noise Solutions is sinds 2004 actief in België als leverancier van geluidswerende oplossingen, zowel voor 
binnentoepassingen (Noise Solutions INDOOR) als voor buitengebruik (Noise Solutions OUTDOOR). Bij ons kan u rekenen 
op een onderbouwd servicemodel, dit wil zeggen een complete “van A tot Z” service. Dit begint bij een professionele 
geluidsmeting en simulatieberekening in de ruimte waar u geluidshinder ondervindt met bijbehorend advies, tot het 
leveren en vakkundig installeren van de geluidsabsorberende producten. Daarnaast zijn we ook trots om u in onze 
prachtige showroom in Mortsel te verwelkomen, waar al onze producten bekeken en “ervaren” kunnen worden.


