
Akoestische Scheidingswanden
Scheidingswand COCO

Scheidingswand COCO is een verplaatsbaar (mobiel) kokospaneel, bevestigd op een voet of gemonteerd in een 
plantenbak, bestemd om op je werkplek, kantoor of bij je thuis hoekjes van privacy te creëren. Bovendien heeft deze 
scheidingswand het voordeel dat hij hinderlijke geluiden en weergalmingen absorbeert, zodat hij ook perfect als 
geluidsabsorberende scheidingswand ingezet kan worden. In combinatie met begroeiing veranderen de schermen in 
mobiele, groene wanden, waarmee je op de werkplek verrassende, natuurlijke accenten kan creëren.

Voordelen op een rijtje

 › Hoge geluidsabsorptie dankzij het kokosmateriaal 
dat overvloedig in het paneel is verwerkt 

 › Perfect begroeibaar, waardoor je voor groene, natuurlijke 
accenten kan zorgen bij je thuis of op de werkplek

 › Luchtzuiverend effect dankzij de begroeiing
 › Frame in diverse kleuren verkrijgbaar 

(wit, zwart en grijs)
 › Scherm beschikbaar in verschillende afmetingen 

(waaronder maatwerk)
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Technische kenmerken
Samenstelling scheidingswand

 › Gerecycleerde kunststofbuisjes die met kokos-
vezels zijn omwikkeld. De buisjes zijn verticaal 
gemonteerd in een metalen frame

 › De kokos is zeer strak en machinaal rond de buis-
jes gewikkeld d.m.v. extra stevige visdraden

 › Rond de kokosbuisjes bevindt zich een frame 
(U-profiel van 2 mm dik), gemaakt van gegalvani-
seerd staal dat gepoederlakt wordt (verkrijgbaar 
in de RAL-kleuren wit, zwart en grijs)

 › Het kokosscherm is verkrijgbaar: hetzij 
gemonteerd in een plantenbak met 4 wieltjes, 
hetzij bevestigd op een stabilisatievoet 
op 4 wieltjes

 › Indien u kiest voor een plantenbak, kunnen de schermen begroeid worden geleverd (inclusief potgrond en 
beplanting aan beide zijden, type Scindapsus, N’Joy of Philodendron).

Afmetingen paneel
Scherm verkrijgbaar in volgende afmetingen:

 › B90 x H120 x D4 cm
 › B90 x H150 x D4 cm
 › B90 x H180 x D4 cm
 › Ook verkrijgbaar op maat

Kader in U-profiel van 36 x 45 x 2 mm
Afmetingen plantenbak: B90 x D45 x H23 cm

Begroeiing
Als u kiest voor een scheidingswand COCO met plantenbak, kunnen wij u volgende plantensoorten sterk aanbevelen: 
Scindapsus, N’Joy of Philodendron. Een groene wand maakt het interieur een stuk aangenamer. Planten zorgen voor 
een gezond leef-en werkmilieu. Ze bevorderen een rustgevend gevoel en ze verminderen vermoeidheid, hoofdpijn, een 
droge keel en geïrriteerde ogen. Bovendien is een groene wand heel aangenaam om naar te kijken. Redenen genoeg 
dus om voor een groene wand in je werkomgeving te kiezen.

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.


