
Akoestische scheidingswanden
Scheidingswand PHOTO en VILT

Akoestische scheidingswanden – ook wel space dividers genoemd – zijn geluidsabsorberende, verplaatsbare schermen/
systemen die bijdragen tot een verbeterde binnenakoestiek. Daarnaast zorgen ze ook voor een mooie vormgeving 
en creëren ze privacy, doordat er een visuele afscheiding in de ruimte kan worden gemaakt. In ons gamma vindt u 
verschillende soorten scheidingswanden terug, zoals scheidingswand PHOTO en scheidingswand VILT.

Scheidingswand PHOTO

Scheidingswand PHOTO is een esthetische oplossing om galm op de werkplek tegen te 
gaan en de rust te laten weerkeren. Naar wens kan op de wand een print van een foto, 
logo, illustratie of schilderij worden voorzien. De door u geselecteerde afbeelding wordt 
geprint op een textieldoek. Dankzij een ingenieus montagesysteem, waarbij het doek 
op een slimme manier in het frame is gespannen, is deze makkelijk demonteerbaar 
en kan hij naar wens door een nieuw doek worden vervangen. Heel erg gemakkelijk 
als u de fotoprint beu bent.

Scheidingswand VILT

Scheidingswand VILT is een trendy ophangsysteem met lamellen, dat aan het plafond bevestigd dient te worden. Het 
verbetert de akoestiek in de ruimte aanzienlijk en dit dankzij de geluidsabsorberende eigenschappen van de wolvilt, 
waarmee de lamellen bekleed zijn. De viltstof van de lamellen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar. Het systeem wordt 
verkocht in de hoedanigheid van sets, bestaande uit vier lamellen inclusief draagbalk. De lamellen zijn door middel van 
twee koordjes (per lamel) aan de draagbalk vastgemaakt.
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Technische kenmerken

1. Scheidingswand PHOTO

Afmetingen paneel

De scheidingswanden PHOTO worden steeds door ons 
op maat gemaakt binnen de afmetingen 200 x 200 
cm. Er is keuze uit twee diktes: 4,6 en 9,6 cm.

Samenstelling paneel

 › Geluidsabsorberende, vormvaste 
vulling in polyesterwol

 › Doek in textiel, waarop een hoogkwalita-
tieve print naar keuze voorzien kan worden 
(naar keuze aan 1 of 2 zijdes)

 › Het doek is vervangbaar en 
machinewasbaar

 › In het geval dat u kiest voor een 
bureaupaneel van 9,6 cm dik, is er sprake 
van een verzwaarde kern en langs beide 
zijden een laag wol van 4 cm dik

 › De scheidingswanden kunnen naar wens 
worden voorzien van zij- of onderpootjes 
(of wieltjes tegen een meerprijs)

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. Scheidingswand VILT

Afmetingen

De lamellen van scheidingswand VILT hebben een 
afmeting van 198 x 14 cm per stuk. De lamellen worden 
verkocht per set van vier stuks inclusief draagbalk. De 
lamellen zijn aan de draagbalk bevestigd door middel 
van twee koordjes per lamel. Het is vrij om te bepalen 
hoeveel sets u naast elkaar wilt hangen.

Kleuren

Dankzij de vele kleuren (keuze uit 16-tal kleuren) 
waarin de lamellen geleverd kunnen worden, passen 
de lamellen bij vrijwel ieder interieur.

Eigenschappen vilt

Het vilt van de lamellen is bestand tegen temperaturen 
van -40°C tot 110°C en is zeer kleurvast. Daarnaast is 
het vilt onbrandbaar en vuil- en waterafstotend. 

Onderhoud

Vilt is onbrandbaar, vuil- en waterafstotend en aldus 
onderhoudsvriendelijk.

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.


