
Akoestische plafondeilanden
Plafondeiland PHOTO

Akoestische plafondeilanden vormen één van de meest efficiënte hulpmiddelen om veel absorptie aan een ruimte toe te 
voegen en galm in een ruimte te bestrijden en dit omdat hun oppervlak loodrecht op het geluid staat. Standaard worden 
deze panelen op een hoogte van 15 cm afstand van het plafond opgehangen en dit met behulp van de meegeleverde 
kabelhangers. Het plafondeiland PHOTO bestaat uit een 2,5 cm dik akoestisch steenwol paneel, voorzien van een 
afbeelding naar uw keuze. De mogelijkheden hierbij zijn onbegrensd, zolang de resolutie maar hoog genoeg is. Het 
plafondeiland PHOTO wordt door ons op maat gemaakt, zodat deze in elke ruimte past. Hierbij kan er rekening gehouden 
worden met verlichting en dergelijke.

Voordelen op een rijtje:

 › Zeer hoge geluidsabsorptie dankzij een 2,5 cm dik steenwolpaneel
 › Ontelbaar veel mogelijkheden, zoals een bedrijfsfoto, productfoto, 

artistieke print, illustratie, schilderij, portret etc…
 › De panelen zijn op maat leverbaar
 › Kader in verschillende kleuren verkrijgbaar (alu, zwart en wit)
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Technische kenmerken
Absorptiecurve

Samenstelling paneel

 › Geluidsabsorberend steenwolpaneel van 2,5 cm dik
 › Doek in textiel met afbeelding naar keuze
 › Geanodiseerd kader rondom, verkrijgbaar in aluminium, 

zwart of wit (of in een RAL-kleur naar wens tegen een meerprijs)

Afmetingen paneel

Volledig op maat leverbaar, waarbij geldt dat één van de zijdes maximaal 300 cm bedraagt. Bij een dergelijke breedte 
raden wij een maximum lengte van 150 cm aan. Dit om doorhanging te voorkomen.

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.

Installatie

De plafondeilanden PHOTO worden standaard geleverd met bijbehorende hangers. De standaard afhanghoogte van 
deze plafondeilanden is 15 cm.

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.


