
Akoestische stoel
DE FIRSTCALL TELEFOONSTOEL

Een ware blikvanger in ons gamma geluidsdempende interieurproducten 
is de akoestische stoel “Firstcall telefoonstoel”. Deze stoel creëert een stille 
omgeving voor degene die er gebruik van maakt. Hij werd speciaal ontworpen 
voor diegenen die zich even willen terugtrekken met hun smart phone of 
tablet in een drukke omgeving. De gebruiker van de Firstcall telefoonstoel 
heeft op die manier geen last van de drukke omgeving en de omgeving 
heeft op dat moment ook geen last van de gebruiker, wanneer deze laatste 
bijv. in zijn Firstcall telefoonstoel een telefoongesprek voert. Dankzij zijn hoog 
designgehalte fleurt de Firstcall telefoonstoel elke omgeving op, hetgeen 
hem bijzonder geschikt maakt voor o.a. kantoorruimtes, wachtzalen, 
showrooms, winkels en openbare ruimtes, zoals luchthavens en beurzen.

Voordelen op een rijtje

 › Geluid in de stoel wordt sterk gedempt 
 › In alle rust bellen in een drukke omgeving
 › In talrijke, prachtige designstoffen verkrijgbaar
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Technische kenmerken

Ontwerp
De Firstcall telefoonstoel is op die manier ontworpen dat hij je uitnodigt om er even (lees kort) in te gaan zitten. Er werd 
immers niet gekozen voor het ontwerp van een luie stoel, waarin je geneigd bent lekker weg te zakken en in te dutten 
en die je de lust ontneemt om terug op te staan. De Firstcall telefoonstoel is juist bedoeld als een actieve stoel waarin 
je even makkelijk plaatsneemt voor een korte pauze of snel telefoongesprek, zonder dat je daarbij gestoord wordt door 
omgevingsgeluid.

Afmetingen stoel

 › Hoogte: 150 cm
 › Breedte: 88 cm
 › Diepte: 92 cm
 › Zithoogte: 42 cm
 › Instaphoogte: 86 cm
 › Maximale binnenhoogte 105 cm
 › Diepte zitvlak: 56 cm

Combinaties
Voor extra demping kan de stoel geleverd worden met bijpassende wandpanelen; bijvoorbeeld in dezelfde stof met een 
andere kleurtint. Door de spreekrichting op te stellen in de richting van het wandpaneel wordt nog effectiever bij de bron 
gedempt.

Stoffen en kleuren
De Firstcall telefoonstoel is leverbaar in 2 verschillende designstoffen van het merk Innofa: Beans, en Stitch. Deze stoffen 
zijn in diverse kleuren leverbaar. De binnenzijde en de buitenzijde zijn zonder meerprijs in een verschillende kleur te 
stofferen. Bij grotere afname is het mogelijk de stof te stofferen in een kleur of stof naar keuze. Dit is echter altijd op 
aanvraag en hiervoor kan een meerprijs gelden. Informeer naar de mogelijkheden!

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.

Beans Stitch


