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Aangenaam Akoestiek 

Aangenaam Akoestiek is een collectie 

decoratieve en geluidabsorberende 

producten. Zij voorziet interieur 

bouwend Nederland van materialen 

inclusief de kennis om antwoorden 

te kunnen geven op akoestische 

vraagstukken.

Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.aangenaamakoestiek.nl of 

contact opnemen met één van onze 

dealers. Deze zijn terug te vinden op 

de achterzijde van deze brochure. 



Type Random
Blank mat gelakt

Type Random
Blank mat gelakt

Geluidsabsorberend Eenvoudige & snelle 
montage

Panelen zijn 
handzaam en licht 

van gewicht

Type 27
Blank mat gelakt

Type 27
Blank mat gelakt

Type 27
Blank mat gelakt

Woodline Eiken

Woodline Noten

Woodline Bamboe

DECOREN OP VOORRAAD

Type Random
Blank mat gelakt

WOODLINE

WOODLINE PANEEL

Deze eigentijdse wand- en plafondpanelen zijn zeer 

eenvoudig te monteren en geven het interieur een 

unieke uitstraling. Het fineer is verwerkt op zwart MDF 

en daaronder zit een basis van 9mm PET-Vilt.

Door de open structuur van het PET-Vilt en de ruimte 

tussen de latjes is het Woodline paneel in staat om 

geluid te absorberen. Door een houten regelwerk achter 

het paneel te bevestigen en hier isolatiemateriaal in 

te plaatsen, wordt een hoge geluidsabsorptie behaald. 

Meer informatie hierover op de volgende pagina. 

De panelen zijn onderling goed te koppelen door een 

kleine overstek van het laatste latje aan de zijkant. 

Hierdoor is in no-time een homogene wand te realiseren. 

Afmeting :
Dikte :  

Type materiaal : 
 

Afwerking fineer:

PRODUCTINFORMATIE
3030x600 mm (bruto)
ca. 19 mm  

Gefineerd zwart MDF (dikte 10mm)
verwerkt op 9mm zwart PETpanel 

Natuurlijk blank mat gelakt (standaard)
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GELUIDSABSORPTIE

Naast de esthetische waarde heeft de Woodline ook een 

geluidsabsorberende waarde om de akoestiek in de ruimte te 

kunnen verbeteren. De geluidsabsorberende waardes voor 

het Type 27 paneel zijn hiernaast weergegeven. Te zien is dat 

hoge geluidsabsorberende waardes worden bereikt wanneer 

het paneel gecombineerd wordt met isolatiemateriaal achter 

het paneel. 

Heeft u vragen betreffende de geluidsabsorptie, interesse in 

het akoestisch meetrapport of zou u graag wat advies willen 

voor uw lopende project? Neem dan contact met ons op via 

contact@aangenaamakoestiek.nl of via de contactgegevens 

op de laatste pagina van deze brochure.

MONTAGE EN VERWERKING

De elementen zijn op een harde vlakke en schone achterwand 

het makkelijkst te verlijmen met een high tack montagekit.

Dit betekent dat de panelen niet meer te demonteren 

zijn en daarom wordt er vanuit duurzaam oogpunt altijd 

geadviseerd om te panelen mechanisch te bevestigen, Dit 

kan gedaan worden met zwarte schroeven (minst zichtbaar). 

Hierbij dient ieder paneel bevestigd te worden met minimaal 

25 schroeven. 

De panelen (3030mm lang) zijn gemakkelijk in te korten door 

middel van een zaag. Om de panelen minder breed te maken 

(ze worden standaard geleverd in 600mm breedte) wordt 

geadviseerd om het PET-vilt aan de achterzijde op maat te 

snijden met een scherp stanley-mes. 

HOGE KWALITEIT FINEERAFWERKINGEN

Bamboe Caramel Side-pressed Europees Eiken Amerikaans Noten
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PET-Vilt panelen

De Woodline panelen zijn aan de achterzijde 

afgewerkt met 9mm dik zwart PET-Vilt 

(Decorcode: AP9/09). Deze panelen zijn ook 

los verkrijgbaar in 25 verschillende  decoren. 

Vraag hiervoor naar de mogelijkheden of kijk 

op www.aangenaamakoestiek.nl.



MEER WETEN OVER AANGENAAM AKOESTIEK OF INTERESSE IN 

EEN MONSTER? KIJK OP WWW.AANGENAAMAKOESTIEK.NL

ASILVA
Elzenbroek 5 
8331 VD Steenwijk
T: +31 (0) 52 13 85 350

DECO-NOVA
Magnesiumstraat 51
6031 RV Nederweert
T: +31 (0) 49 55 46 000

DECO-VISIE
Sigarenmakerstraat 2
5232 BK ‘s-Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 64 80 909

DRIMENSA
Zuiddijk 394-A  
1505 HE Zaandam
T: +31 (0) 75 71 12 818

IBOMA
Ambachtsweg 6 
3411 MJ Lopik
T: +31 (0) 34 85 58 100

DE DEALERS:
ALLDECO B.V.
Aalsvoort 69-A
7241 MA Lochem
T: +31 (0) 57 32 15 025


