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Akoestische accessoires – Speelse elementen om op te hangen 

      

Eenvoudig opgehangen aan verticale kabels, bieden deze extreem lichte objecten met duidelijke 

vormen een antwoord op moeilijke akoestische nagalmproblemen. Structurerend of vrolijk, ze drijven 

volumes aan en passen zich aan alle soorten plafonds aan, inclusief structurele inlijsten. 

✓ snelle & gemakkelijke montage 

✓ hoogwaardige absorptie 

✓ vezelvrij, antistatisch & ongevoelig 

voor ontwikkeling van bacteriën 

✓ extreme duurzaamheid 

✓ esthetisch, speels en kleurrijk 

✓ ruime keuze uit hedendaagse kleuren 

✓ reinigbare en vervangbare textielhoes 

Ruimteakoestiek: (Landschaps)kantoren, vergaderzalen, receptieruimtes, studio’s, concertzalen, 

auditoria, wachtkamers polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, … 

Equivalent absorptiegebied van een object A(m²) 

Frequenties (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

kubus 380 0,27 0,62 0,98 1,04 0,97 0,86 

kubus 500 0,52 1,20 1,61 1,79 1,73 1,51 

kubus 750 1,94 3,10 3,75 3,91 3,70 3,59 

kegel 500 0,06 0,28 0,50 0,59 0,50 0,47 

kegel 1900 0,81 1,53 2,37 2,48 2,25 2,13 

totem 1,43 3,09 3,57 3,51 3,32 3,35 

tests beschikbaar op aanvraag - NF EN 20354 / ISO 354. 
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 ABSO KEGEL ABSO KUBUS ABSO TOTEM 

MATERIAAL 
Bestaat uit : 

 een opencellig schuim AP grijs gekleurd  
 een afneembare en wasbare hoes in Aeria textiel  

BRANDGEDRAG 
France M1 niet druipend voor Aeria en het akoestisch absorberend 
materiaal 

KLEUREN 30 kleuren (ronde maas) 

AFMETINGEN  
500 x 290 x 165 mm 
1900 x 385 x 235 mm 

380 x 380 x 380 mm 
500 x 500 x 500 mm 
750 x 750 x 750 mm 

2000 x 380 x 380 mm 

WEERSTAND TEGEN 
WRIJVING (IN 530 FRICTIES) 

> 40 000 

ANTISTATISCH KARAKTER (EN 
1149-1) 

7 1010 Ω 

MECHANISCHE WEERSTAND 
VAN VERBINDINGEN 

15 kg /koppeling 

ONTWIKKELING MICRO-
ORGANISMEN 

de aard van de componenten verhindert de ontwikkeling van mijten en 
micro-organismen 

VOS-EMISSIES EN 
FORMALDEHYDE (ISO 16000) 

A+ / conform 

ONDERHOUD Stofzuigen, textielhoes wasbaar in de machine 
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 De ophanging wordt verzorgd door een 

gelakte stalen beugel of een textielring en 

verzinkte staalkabels (diameter 1 mm, 

lengte 1000 mm), voorzien van een 

afwerkcilinder en een verstelbare haak.  

 

   

 De ophanging wordt verzorgd door een gelakte stalen beugel en gegalvaniseerde staalkabels 

(diameter 1 mm, lengte 1000 mm), voorzien van een afwerkcilinder en een verstelbare haak.  
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Objecten Afmetingen (mm) Gewicht (kg) 
Equivalent absorptiegebied A 

(m²) bij gemiddelde frequenties 

kubus 380 380 x 380 x 380 1,4(beugel)/0,8 (annerette) 1,00 

kubus 500 500 x 500 x 500 2,4(beugel)/1,6 (annerette) 1,65 

kubus 750 750 x 750 x 750 6,7(beugel)/5,4 (annerette) 3,82 

kegel 500 500 x 290 x 165 0,35 0,55 

kegel 1900 1 900 x 385 x 235 2,1 2,44 

totem 2 000 x 380 x 380 4,1 3,55 
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