
Akoestische Bureaupanelen
Bureaupaneel PHOTO en FABRIC

Akoestische bureaupanelen vormen de geluidsabsorberende oplossing bij uitstek om geluidsoverdracht tussen 
verschillende werkplekken onderling tegen te gaan. Uitermate geschikt dus om als scheidingswand te gebruiken tussen 
werkplekken in een kantoor, call center of op een andere plaats waar veel mensen bij elkaar zitten. In combinatie met 
akoestische plafondeilanden, al dan niet aangevuld met akoestische wandpanelen, zorgen de bureaupanelen voor een 
rustigere en aangename werksfeer, waarin iedereen zich optimaal kan concentreren. Aanbevolen is dat de hoogte van 
het bureauscherm het bureaublad met min. 50 à 60 cm overstijgt.

1. Bureaupaneel PHOTO

Op het bureaupaneel PHOTO kan naar wens een print van een foto, logo, schilderij 
of kunstwerk worden voorzien. De door u geselecteerde foto wordt geprint op een 
kwalitatief textieldoek. Dankzij een ingenieus montagesysteem, waarbij het doek op 
een slimme manier in het frame is gespannen, is deze ook makkelijk demonteerbaar en 
kan hij naar wens door een nieuw doek worden vervangen. De bureaupanelen PHOTO 
zijn in twee diktes verkrijgbaar: 4,6 cm of 9,6 cm. Deze laatste zorgt voor een extra hoge 
geluidsabsorptie.

2. Bureaupaneel FABRIC

Het bureaupaneel FABRIC is een gestoffeerd scherm met een uitstekende geluidsabsorberende werking, dat bovenop 
het bureaublad vastgemaakt dient te worden. De schermen kunnen bekleed worden met twee soorten stoffen: “Blazer 
Lite” en “Lucia” van het merk Camira. Diverse afwerkingsmogelijkheden bieden zich aan, zoals een scherm met rechte 
hoeken en naad of een scherm met afgeronde hoeken zonder naad.
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Technische kenmerken

1. Bureaupaneel PHOTO

Samenstelling paneel

 › Geluidsabsorberende, vormvaste 
vulling in polyesterwol

 › Doek in textiel, waarop een 
hoogkwalitatieve print naar keuze 
voorzien kan worden

 › Het doek is vervangbaar en 
machinewasbaar

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

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

Afmetingen paneel

De bureaupanelen 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.

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. Bureaupaneel FABRIC

Stof

 › Lucia van het merk Camira 
(43 kleuren beschikbaar)

 › Blazer Lite van het merk Camira 
(31 kleuren beschikbaar)

Afmetingen

Het bureaupaneel FABRIC is standaard 65 cm hoog en 
is in volgende breedtematen verkrijgbaar: 80 cm, 100 
cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm en 200 cm.

Afwerking

 › met afgeronde hoeken zonder naad
 › met rechte hoeken met naad

Montage

Standaard worden twee beugels meegeleverd, 
waarmee de panelen op het bureaublad vastgemaakt 
kunnen worden.

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.


