
Akoestische Plafondeilanden
Plafondeiland WHITE & COLOUR

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.

Vooral de plafondeilanden WHITE & COLOUR zijn hoogkwalitatieve 
eilanden met zeer hoge absorptiewaarden. Standaard worden de 
plafondeilanden geleverd zonder verlichting. Maar indien gewenst, 
kunnen ook eilanden met ingebouwde spots aangeboden worden. 
Vier types van plafondeilanden bieden zich in dit productsegment aan: 
plafondeiland WHITE (met kader), plafondeiland WHITE (kaderloos), 
plafondeiland ULTRA WHITE (met kader), plafondeiland COLOUR (met 
kader). Deze plafondeilanden worden enkel aangeboden bij een 
afname van minimum 4 stuks.

Voordelen op een rijtje

 › De allerhoogste geluidsabsorptie dankzij 
een 4 cm dikke glaswolplaat

 › Verkrijgbaar in diverse kleuren of wit of ultra wit
 › De panelen zijn op maat leverbaar
 › Ingebouwde spots behoren tot de mogelijkheden
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Technische kenmerken
Samenstelling paneel

 › Geluidsabsorberende 
glaswolplaat van 4 cm dik

 › Gecoate zichtzijde in wit 
of een kleur naar wens

 › Aluminium kader rondom 
(ook verkrijgbaar in wit of zwart)

Speciale uitvoering: 
Plafondeiland Ultra White

Dit plafondeiland heeft een hoge lichtreflectie en lichtdiffusie. 
Bovendien is dit type eiland beter bestand tegen vuil en 
slijtage, omdat het antistatisch is en vochtig schoongemaakt 
kan worden.

Absorptiecurve

Absorptie van plafondeiland WHITE of COLOUR

De grijze curve toont de absorptiewaarde wanneer er geen 
spouw (= afstand tussen plafond en paneel) is
De rode curve toont de absorptiewaarde wanneer de 
spouw 7 cm bedraagt
De donkergrijze curve toont de absorptiewaarde wanneer 
de spouw 15 cm bedraagt

Absorptie van plafondeiland ULTRA WHITE

Afmetingen paneel

 › Plafondeiland WHITE kaderloos: 
120 x 120 cm (4 cm dikte)

 › Plafondeiland WHITE en ULTRA WHITE met kader: 
op maat binnen de max afmeting 240 x 120 cm  
(4 cm dikte)

 › Plafondeiland COLOUR met kader: op maat binnen 
de max afmeting 120 x 120 cm en 240 x 60 cm 
(4 cm dikte)

Brandveiligheid

De plafondeilanden zijn samengesteld uit materiaal dat 
volgens de geldende norm (EN 13501-1) geclassificeerd is als 
brandveilig met Europese brandklasse 1.

Installatie

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

Verlichting

De plafondeilanden zijn standaard niet voorzien van 
verlichting. Het is echter mogelijk om de akoestische 
plafondeilanden te laten uitrusten met ingebouwde spots. 
Hiervoor gebruiken we LED-spots met een fitting, waarbij de 
lamp vervangen kan worden. De spots zijn verkrijgbaar in de 
kleuren wit, aluminium en zwart. De Lampen zijn verkrijgbaar 
in het wit (2700K) en aluminium (2700K en 4000K).

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


