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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

Vrijstaande wanden 

 

 

 

 

 

 
 

L-opstelling 
 

 

 
T-opstelling 
 

 

 
H-opstelling 
 

 

X-opstelling 
 

 

U-opstelling 

 

 

Algemeen 
De panelen zijn opgebouwd uit een frame van 40mm berken  
multiplex en gevuld met gerecycled katoen voor een optimale  
geluidsabsorptie (absorptieklasse: A/NRC waarde 0,95). De stof MoVe en  
het gerecycled katoen zijn brandveilig volgens Euroklasse A2. Alle prijzen  
zijn gebaseerd op de stof MoVe. De stofbreedte is 1500mm. Houdt er  
rekening mee dat bij een hoogte hoger dan 1400mm, een verticale naad 
zichtbaar is in het midden van het paneel. U kunt ook een bredere stof  
toepassen. Vraag onze verkoop binnendienst naar de mogelijkheden. 

Panelen kunnen worden geplaatst op stelpootjes tussen bureaus. Desk- 
Up en Fly-by panelen worden bevestigd d.m.v. een klem aan het bureau. 
Meerdere panelen worden gekoppeld met, de door ons ontwikkelde,  
Paneel Koppel Elementen. Hierdoor zijn de panelen eenvoudig te  
plaatsen, en zijn ze demontabel en volledig stabiel. De zwevende front- 
panelen zijn standaard maximaal 700mm hoog. Voor alle panelen geldt  
dat er een ruimte van 20mm is tussen de AcoustiStof® wanden en de  
rand van het bureau. Dit i.v.m. een ARBO eis en de mogelijkheid om  
kabels voor data en elektra kwijt te kunnen. De totale hoogte die we  
vermelden is altijd de hoogte van het paneel inclusief de hoogte van de  
voeten, stelpootjes of wielen.  
Monsters van onze producten worden op verzoek toegestuurd.  
Akoestische rapporten staan op www.brakels.nl op verzoek sturen wij u deze 
toe. Losse accessoires staan op pagina 45, 46 en 47. 
Transportkosten staan op pagina 48.  
 

 

We hanteren altijd de maatvoering Breedte x Hoogte x Dikte (BxHxD). 
De standaard dikte van de panelen is 58mm. 

 

 

 

AcoustiStof® opstellingen 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Algemeen

De panelen zijn opgebouwd uit een frame van 40mm berken 
multiplex en gevuld met gerecycled katoen voor een optimale 
geluidsabsorptie (absorptieklasse: A/NRC waarde 0,95). De stof 
MoVe en het gerecycled katoen zijn brandveilig volgens Euroklasse 
A2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de stof MoVe. De stofbreedte 
is 1500mm. Houdt er rekening mee dat bij een hoogte hoger dan 
1400mm, een verticale naad zichtbaar is in het midden van het 
paneel. U kunt ook een bredere stof toepassen. Vraag onze verkoop 
binnendienst naar de mogelijkheden.

Panelen kunnen worden geplaatst op stelpootjes tussen bureaus. 
Desk- Up en Fly-by panelen worden bevestigd d.m.v. een klem aan 
het bureau. Meerdere panelen worden gekoppeld met, de door ons 
ontwikkelde, Paneel Koppel Elementen. Hierdoor zijn de panelen 
eenvoudig te plaatsen, en zijn ze demontabel en volledig stabiel. 
De zwevende front- panelen zijn standaard maximaal 700mm hoog. 
Voor alle panelen geldt dat er een ruimte van 20mm is tussen de 
AcoustiStof® wanden en de rand van het bureau. Dit i.v.m. een 
ARBO eis en de mogelijkheid om kabels voor data en elektra kwijt 
te kunnen. De totale hoogte die we vermelden is altijd de hoogte 
van het paneel inclusief de hoogte van de voeten, stelpootjes of 
wielen. 
Monsters van onze producten worden op verzoek toegestuurd. 
Akoestische rapporten op verzoek sturen wij u deze toe. 
We hanteren altijd de maatvoering Breedte x Hoogte x Dikte 
(BxHxD). De standaard dikte van de panelen is 58mm.

BUREAU- PLAFOND -  WANDPANELEN -  ROOMDIVIDERS
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

 

Met deze symbolen kunt u op eenvoudige wijze in een tekening van 
de gewenste opstelling aangeven welke accessoires er geplaatst  
dienen te worden. Tekeningen van onze standaard opstellingen  
worden op verzoek aan u toegestuurd per mail. 

 
 

 

 

AcoustiStof® opstellingen 

                   KDV 

                    PKE 

                    Stelpoot 50mm 

                    Stelpoot 100mm 

                    Highfeet / Lowfeet 

                    Goalpost 

                    Stalen voet 

                    Cirkelvoet 

A = Zijpaneel 

B = Middenpaneel 

C-D = Frontpaneel 

 

A B 

C D 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Met deze symbolen kunt u op eenvoudige wijze in een tekening van 
de gewenste opstelling aangeven welke accessoires er geplaatst 
dienen te worden. 

Tekeningen van onze standaard opstellingen worden op verzoek aan 
u toegestuurd per mail.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Bureaupanelen 

Fly-by en desk-up 

Prijzen per paneel 

                                                                                                               Breedte 

 Maten in millimeters  400 700 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 

400  € 120,50 € 146,50 € 172,50 € 198,50 € 224,50 € 250,50 € 288,50 € 308,50 € 328,50 

700  € 146,50 € 166,50 € 192,50 € 218,50 € 244,50 € 270,50 € 296,50 € 322,50 € 348,50 

800  € 172,50 € 192,50 € 335,50 € 355,50 € 375,50 € 395,50 € 458,50 € 502,50 € 546,50 

Ho
og

te
 

Genoemde prijzen zijn exclusief  bureauklemmen en elastische koorden.  

De bureauklem kan een bureaublad van maximaal 45mm dik klemmen. 
Fly-by klemmen kunnen standaard 200mm van de zijkant op iedere  
gewenste hoogte gemonteerd worden. 
Desk-up inserts komen standaard 200mm van beide zijkanten aan de 
onderzijde van het paneel. 

Bureauklem Fly-by.                          Bureauklem Desk-up. 
€ 68,50 per paar.                               € 68,50 per paar. 

 

Fly-by 

Desk-up 
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Bureaupanelen 

Fly-by en desk-up 

Prijzen per paneel 

                                                                                                               Breedte 

 Maten in millimeters  400 700 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 

400  € 120,50 € 146,50 € 172,50 € 198,50 € 224,50 € 250,50 € 288,50 € 308,50 € 328,50 

700  € 146,50 € 166,50 € 192,50 € 218,50 € 244,50 € 270,50 € 296,50 € 322,50 € 348,50 

800  € 172,50 € 192,50 € 335,50 € 355,50 € 375,50 € 395,50 € 458,50 € 502,50 € 546,50 
Ho

og
te

 

Genoemde prijzen zijn exclusief  bureauklemmen en elastische koorden.  

De bureauklem kan een bureaublad van maximaal 45mm dik klemmen. 
Fly-by klemmen kunnen standaard 200mm van de zijkant op iedere  
gewenste hoogte gemonteerd worden. 
Desk-up inserts komen standaard 200mm van beide zijkanten aan de 
onderzijde van het paneel. 

Bureauklem Fly-by.                          Bureauklem Desk-up. 
€ 68,50 per paar.                               € 68,50 per paar. 

 

Fly-by 

Desk-up 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

De bureauklem kan een bureaublad van maximaal 45mm dik 
klemmen. Fly-by klemmen kunnen standaard 200mm van de zijkant 
op iedere gewenste hoogte gemonteerd worden. Desk-up inserts 
komen standaard 200mm van beide zijkanten aan de onderzijde van 
het paneel.

Genoemde prijzen zijn exclusief bureauklemmen 
en elastische koorden

Fly-by en desk-up

Prijzen per paneel
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Bureaupanelen 

Highfeet panelen 

Prijzen per paneel 

                                                                                                               Breedte 

 Maten in millimeters  400 700 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 

400  € 120,50 € 146,50 € 172,50 € 198,50 € 224,50 € 250,50 € 288,50 € 308,50 € 328,50 

700  € 146,50 € 166,50 € 192,50 € 218,50 € 244,50 € 270,50 € 296,50 € 322,50 € 348,50 

800  € 172,50 € 192,50 € 335,50 € 355,50 € 375,50 € 395,50 € 458,50 € 502,50 € 546,50 

Ho
og

te
 

Deze prijzen zijn exclusief highfeet en elastische koorden. 

De hoogte van de highfeet is 600mm. 
De highfeet zijn voorzien van stelvoetjes. 
 
Kleuren: 
• noir 200 zwart 
• RAL 9010 wit 
• RAL 9006 zilvergrijs 

€ 70,50 per stuk. 
€ 141,- per set. 
 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Highfeet panelen

Prijzen per paneel

De hoogte van de highfeet is 600mm. 
De highfeet zijn voorzien van stelvoetjes. 

Kleuren: 
• noir 200 zwart 
• RAL 9010 wit 
• RAL 9006 zilvergrijs
€ 70,50 per stuk. € 141,- per set.

Deze prijzen zijn exclusief highfeet en elastische koorden.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

Prijzen overzicht 

Prijzen per paneel 

                                                                                                               Breedte 

Maten in millimeters  400 700 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000  

400  € 120,50 € 146,50 € 172,50 € 198,50 € 224,50 € 250,50 € 288,50 € 308,50 € 328,50 

700  € 146,50 € 166,50 € 192,50 € 218,50 € 244,50 € 270,50 € 296,50 € 322,50 € 348,50 

800  € 172,50 € 192,50 € 335,50 € 355,50 € 375,50 € 395,50 € 458,50 € 502,50 € 546,50 

1000  € 198,50 € 218,50 € 355,50 € 375,50 € 395,50 € 415,50 € 478,50 € 522,50 € 566,50 

1250  € 224,50 € 244,50 € 375,50 € 395,50 € 415,50 € 435,50 € 498,50 € 542,50 € 588,50 

1400  € 250,50 € 270,50 € 395,50 € 415,50 € 435,50 € 455,50 € 518,50 € 562,50 € 606,50 

1600  € 288,50 € 296,50 € 458,50 € 478,50 € 498,50 € 518,50 € 747,50 € 767,50 € 787,50 

1800  € 308,50 € 322,50 € 502,50 € 522,50 € 542,50 € 562,50 € 806,50 € 826,50 € 846,50 

2000  € 328,50 € 348,50 € 546,50 € 566,50 € 586,50 € 606,50 € 865,50 € 885,50 € 905,50 

** 

** In verband met de breedte van de stof  
MoVe is er bij deze panelen een verticale  
stiknaad zichtbaar in het midden van het  paneel. 

Ho
og

te
 

Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, vloerkoker en stalen voeten. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Prijzen per paneel

** In verband met de breedte van de stof 
MoVe is er bij deze panelen een verticale 
stiknaad zichtbaar in het midden van het paneel

           
           Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, 
              vloerkoker en stalen voeten.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustisStof® bureaupanelen 

L-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

L-opstelling lager dan 
700mm 

€ 546,50 € 559,50 € 572,50 € 572,50 € 585,50 € 598,50 € 598,50 € 611,50 € 624,50 

L-opstelling lager dan 
1250mm 

€ 931,50 € 941,50 € 951,50 € 975,50 € 985,50 € 995,50 € 1.019,50 € 1.029,50 € 1.039,50 

L-opstelling hoger dan 
1250mm 
lager dan 1400mm 

€ 971,50 € 981,50 € 991,50 € 1.015,50 € 1.025,50 € 1.035,50 € 1.059,50 € 1.069,50 € 1.079,50 

L-opstelling rechter uitvoering.              
(zijpaneel aan de rechterzijde)               

L-opstelling linker uitvoering.              
(zijpaneel aan de linkerzijde)               

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

U-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

U-opstelling lager dan 1250mm 
zwevend frontpaneel max. 700mm hoog 

€ 1.158,50 € 1.178,50 € 1.198,50 € 1.184,50  € 1.204,50 € 1.224,50 € 1.210,50 € 1.230,50  € 1.250,50 

U-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
zwevend frontpaneel max. 700mm hoog 

€ 1.198,50 € 1.218,50 € 1.238,50 € 1.224,50 € 1.244,50 € 1.264,50 € 1.250,50 € 1.270,50 € 1.290,50 

U-opstelling lager dan 1250mm 
staand frontpaneel 

€ 1.360,50 € 1.380,50 € 1.400,50 € 1.404,50 € 1.424,50 € 1.444,50 € 1.448,50 € 1.468,50 € 1.488,50 

U-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
staand frontpaneel 

€ 1.420,50 € 1.440,50 € 1.460,50 € 1.464,50 € 1.484,50 € 1.504,50 € 1.508,50 € 1.528,50 € 1.548,50 

U-opstelling met staand frontpaneel                        U-opstelling met zwevend frontpaneel 

 

 

  

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

X-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

X-opstelling lager dan 700mm € 1.000,50 € 1.026,50 € 1.052,50 € 1.052,50  € 1.078,50 € 1.104,50 € 1.104,50 € 1.130,50  € 1.156,50  

X-opstelling lager dan 1250mm 
vloerstaand middenpaneel  
frontpanelen op  goalpost* 

€ 1.318,50 € 1.362,50 € 1.406,50 € 1.370,50 € 1.414,50 € 1.458,50 € 1.422,50 € 1.466,50 € 1.510,50 

X-opstelling lager dan 1250mm € 1.606,50 € 1.650,50 € 1.694,50 € 1.694,50 € 1.738,50 € 1.782,50 € 1.782,50 € 1.826,50 € 1.870,50 

X-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 

€ 1.666,50 € 1.710,50 € 1.754,50 € 1.754,50 € 1.798,50 € 1.842,50 € 1.842,50 € 1.886,50 € 1.930,50 

X-opstelling met zwevende frontpanelen. 
De frontpanelen worden op goalposts geplaatst  

de goalpost is 600mm hoog. 

* Prijs is inclusief goalposts 600mm hoog 

 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

T-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

T-opstelling lager dan 700mm € 651,50 € 677,50 € 703,50  € 677,50  € 703,50  € 729,50  € 703,50  € 729,50  € 755,50 

T-opstelling lager dan 1250mm 
frontpaneel op  goalpost* 

€ 910,50 € 954,50 € 998,50 € 936,50 € 980,50 € 1.024,50 € 962,50 € 1.006,50 € 1.050,50 

T-opstelling lager dan 1250mm € 1.054,50 € 1.098,50 € 1.142,50 € 1.098,50 € 1.142,50 € 1.186,50 € 1.142,50 € 1.186.50 € 1.230,50 

T-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 

€ 1.094,50 € 1.138,50 € 1.182,50 € 1.138,50 € 1.182,50 € 1.226,50 € 1.182,50 € 1.226,50 € 1.270,50 

T-opstelling met zwevend frontpaneel. 
Het frontpaneel wordt op goalpost geplaatst  

de goalpost is 600mm hoog. 

* Prijs is inclusief goalpost 600mm hoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

H-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

H-opstelling lager dan 1250mm 
zwevend frontpaneel max. 700mm hoog 

€ 1.404,50 € 1.492,50 € 1.580,50 € 1.430,50 € 1.518,50 € 1.606,50 € 1.456,50 € 1.544,50 € 1.632,50 

H-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
zwevend frontpaneel max. 700mm hoog 

€ 1.444,50 € 1.532,50 € 1.620,50 € 1.470,50 € 1.558,50 €  1.646,50 € 1.496,50 € 1.584,50 € 1.672,50 

H-opstelling lager dan 1250mm 
staand frontpaneel 

€ 1.606,50 € 1.694,50 € 1.782,50 € 1.650,50 € 1.738,50 € 1.826,50 € 1.694,50 €  1.782,50 € 1.870,50 

H-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
staand frontpaneel 

€ 1.666,50 € 1.754,50 € 1.842,50 € 1.710,50 € 1.798,50 € 1.886,50 € 1.754,50 € 1.842,50 € 1.930,50 

H-opstelling met zwevend frontpaneel.  

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

TT-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

TT-opstelling lager dan 1250mm* 
zwevend frontpaneel (1x op goalpost) 

€ 1.813,50 € 1.901,50 € 1.989,50 € 1.865,50 € 1.953,50  € 2.041,50 € 1.917,50 € 2.005,50 € 2.093,50 

TT-opstelling hoger dan 1250mm 
maximaal 1300mm* 
zwevend frontpaneel (1x op goalpost) 

€ 1.853,50 € 1.941,50 € 2.029,50 € 1.905,50 € 1.993,50 € 2.081,50 € 1.957,50 € 2.045,50 € 2.133,50 

TT-opstelling lager dan 1250mm 
staand frontpaneel 

€ 2.159,50 € 2.247,50 € 2.335,50 € 2.247,50 € 2.335,50 € 2.423,50 € 2.335,50 € 2.423,50 € 2.511,50 

TT-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
staand frontpaneel 

€ 2.239,50 € 2.327,50 € 2.415,50 € 2.327,50 € 2.415,50 € 2.503,50 € 2.415,50 € 2.503,50 € 2.591,50 

TT-opstelling met zwevende frontpanelen. 
Het buitenste frontpaneel wordt op een goalpost geplaatst  

de goalpost is 600mm hoog. 

* Prijs is inclusief goalpost 600mm hoog 

 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. Deze 
prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

TTT-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

TTT-opstelling lager dan 1250mm* 
zwevend frontpaneel (1x op goalpost) 

€ 2.716,50 € 2.848,50  € 2.980,50 € 2.794,50 € 2.926,50 € 3.058,50 € 2.872.50 € 3.004,50 € 3.136,50 

TTT-opstelling hoger dan 1250mm 
maximaal 1300mm* 
frontpaneel op  goalpost* 

€ 2.776,50 € 2.908,50 € 3.040,50 € 2.854,50 € 2.986,50 € 3.118,50 € 2.932,50 € 3.064,50 € 3.196,50 

TTT-opstelling lager dan 1250mm 
staand frontpaneel 

€ 3.264,50 € 3.396,50 € 3.528,50 € 3.396,50 € 3.528,50 € 3.660,50 € 3.528,50 € 3.660,50 € 3.792,50 

TTT-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
staand frontpaneel 

€ 3.384,50 € 3.516,50 € 3.648,50 € 3.516,50 € 3.648,50 € 3.780,50 € 3.648,50 € 3.780,50 € 3.912,50 

TTT-opstelling met zwevende frontpanelen. 
Het buitenste frontpaneel wordt op een goalpost geplaatst  

de goalpost is 600mm hoog. 

* Prijs is inclusief goalpost 600mm hoog 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® bureaupanelen 

HHH-opstelling 

Prijzen per opstelling 

Bureaumaten in mm 1600x800 1600x900 1600x1000 1800x800 1800x900 1800x1000 2000x800 2000x900 2000x1000 

HHH-opstelling lager dan 1250mm 
zwevend frontpaneel max. 700mm hoog 

€ 3.210,50 € 3.386,50 € 3.562,50 € 3.288,50 € 3.464,50 € 3.640,50 € 3.366,50 € 3.542,50 € 3.718,50 

HHH-opstelling hoger dan 1250mm  
lager dan 1400mm 
zwevend frontpaneel max. 700mm hoog 

€ 3.290,50 € 3.466,50 € 3.642,50 € 3.368,50 € 3.544,50 € 3.720,50 € 3.446,50 € 3.622,50 € 3.798,50 

HHH-opstelling lager dan 1250mm 
staand frontpaneel 

€ 3.816,50 € 3.992,50 € 4.168,50 € 3.948,50 € 4.124,50 € 4.300,50 € 4.080,50 € 4.256,50 € 4.432,50 

HHH-opstelling hoger dan 1250mm 
lager dan 1400mm 
staand frontpaneel 

€ 3.956,50 € 4.132,50 € 4.308,50 € 4.088,50 € 4.264,50 € 4.440,50 € 4.220,50 € 4.396,50 € 4.572,50 

HHH-opstelling met zwevende frontpanelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Opstelling wordt standaard voorzien van beschermingsdopjes. 
Deze prijzen zijn exclusief stelpootjes, kabeldoorvoer of vloerkoker.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Overschuifpanelen 

Overschuifpanelen 

Prijzen per paneel 

Deze prijzen zijn exclusief de klemmen. 

                                                                                                              Breedte 

 Maten in millimeters 700 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 

700 € 225,50 € 252,50 € 278,50 € 305,50 € 326,50 € 357,50 € 384,50 € 410,50 

800 € 252,50 € 394,50 € 414,50 € 434,50 € 448,50 € 519,50 € 563,50 € 608,50 

1000 € 278,50 € 414,50 € 434,50 € 455,50 € 475,50 € 539,50 € 584,50 € 628,50 

1250 € 305,50 € 434,50 € 455,50 € 468,50 € 495,50 € 559,50 € 604,50 € 649,50 

 1400 € 331,50 € 455,50 € 475,50 € 488,50 € 516,50 € 580,50 € 624,50 € 669,50 

Klem type 1 

Klem type 2 

 
Klem t.b.v. overschuif panelen type 1. 
(paneel aan het einde van het bureau). 
 
 € 33,50 per stuk. 

 

 
 
Klemmen t.b.v. overschuif panelen type 2. 
(paneel midden op het bureau). 
 
€ 66,50 per set van 2. 

Ho
og

te
 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Klem t.b.v. overschuif panelen type 1. (paneel aan het einde 
van het bureau). € 33,50 per stuk.

Klemmen t.b.v. overschuif panelen type 2. (paneel midden op 
het bureau).

€ 66,50 per set van 2.

Deze prijzen zijn exclusief de klemmen.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Vrijhangende panelen 

Vrijhangende panelen 

Prijzen per paneel 

Deze prijzen zijn exclusief bevestigingsmiddelen. 

 
AcoustiStof® Vrijhangende panelen 
Deze worden opgebouwd uit een frame van 40mm berken multiplex en  
gevuld met gerecycled katoen voor een optimale geluidsabsorptie.  
De vrijhangende panelen worden bekleed met de stof MoVe in een n.t.b. 
kleur. 

De panelen worden onderling voorzien van staalkabeltjes met een  
standaardlengte van 200mm.  
Aan de bovenzijde worden de panelen voorzien van verstelbare  
kabelhangers. 

Wij adviseren AcoustiStof® Vrijhangende panelen separaat aan het  
bouwkundige plafond te bevestigen. 
  
 
 

Staalkabels t.b.v. tussenpanelen met een lengte van 200mm. 
Per set van 2                € 18,50 

 

Staalkabels verstelbaar vanuit het plafond (max. 1500mm). 
Per set van 2                 € 24,75 

 

Maten in millimeters 1200 1400 1600 1800 2000  

300 € 223,50 € 250,50 € 288,50 € 309,50 € 329,50 

400 € 223,50 € 250,50 € 288,50 € 309,50 € 329,50 

500 € 233,50 € 259,50 € 292,50 € 316,50 € 339,50 

600 € 244,50 € 270,50 € 296,50 € 323,50 € 349,50 

700 € 244,50 € 270,50 € 296,50 € 323,50 € 349,50 

Ho
og

te
 

Breedte 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Vrijhangende panelen

Deze worden opgebouwd uit een frame van 40mm berken multiplex en gevuld 
met gerecycled katoen voor een optimale geluidsabsorptie. De vrijhangende 
panelen worden bekleed met de stof MoVe in een n.t.b. kleur.

De panelen worden onderling voorzien van staalkabeltjes met een 
standaardlengte van 200mm. 
Aan de bovenzijde worden de panelen voorzien van verstelbare kabelhangers.
Wij adviseren AcoustiStof® Vrijhangende panelen separaat aan het 
bouwkundige plafond te bevestigen.

Staalkabels t.b.v. tussenpanelen met een lengte van 200mm. Per set van 2      
€ 18,50

Staalkabels verstelbaar vanuit het plafond (max. 1500mm).
Per set van 2 € 24,75

Deze prijzen zijn exclusief bevestigingsmiddelen
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Roomdividers met print 

Roomdividers met print 

Prijzen per paneel 

Deze prijzen zijn exclusief stalen voeten / wielen / lowfeet. 

 
AcoustiStof® Roomdividers met print 
voorzien van print en 3-zijdig omkaderd met een aluminium omlijsting in 
de kleur zilvergrijs. 

Deze panelen worden opgebouwd uit 40mm berken multiplex en gevuld  
met gerecycled katoen 45mm dik voor een optimale geluidsabsorptie 
(absorptieklasse: NCR waarde 0,95). Ze zijn 60mm dik en bekleed met  
Disprodoek, aan beide zijden voorzien van een print en driezijdig  
omkaderd met een aluminium randprofiel in de kleur zilvergrijs.  
Voor de print verwijzen we u  graag naar de site www.shutterstock.com.  
Afwijkende maten en stoffen zijn op aanvraag leverbaar. 

Prijzen zijn inclusief aankoop van een Shutterstock bestand.  
Eigen afbeeldingen aanleveren is ook mogelijk.  
 
Bij gebruik van een eigen foto dient deze aangeleverd te worden als een 
JPEG bestand, een minimale grootte te hebben van 100 dpi op ware grootte, 
en de verhouding van de foto moet overeen komen met de verhouding van 
het paneel. 

AcousiStof Roomdividers kunnen geleverd worden met verschillende type 
poten te weten stalen voeten, wielen en lowfeet. 

 

 

 

Maten in millimeters 1200 1400 1600 1800 2000  

1200 € 526,50 € 593,50 € 660,50 € 727,50 € 794,50 

1400 € 597,50 € 664,50 € 731,50 € 798,50 € 865,50 

1600 € 668,50 € 735,50 € 802,50 € 869,50 € 936,50 

1800 € 739,50 € 806,50 € 873,50 € 940,50 € 1.007,50 

2000 € 810,50 € 877,50 € 944,50 € 1.011,50 € 1.078,50 

Ho
og

te
 

Breedte 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Roomdividers met print voorzien van print en 3-zijdig omkaderd met een 
aluminium omlijsting in de kleur zilvergrijs.

Deze panelen worden opgebouwd uit 40mm berken multiplex en gevuld met gerecycled 
katoen 45mm dik voor een optimale geluidsabsorptie (absorptieklasse: NCR waarde 
0,95). Ze zijn 60mm dik en bekleed met Disprodoek, aan beide zijden voorzien van een 
print en driezijdig omkaderd met een aluminium randprofiel in de kleur zilvergrijs. Voor 
de print verwijzen we u graag naar de site www.shutterstock.com. Afwijkende maten en 
stoffen zijn op aanvraag leverbaar.
Prijzen zijn inclusief aankoop van een Shutterstock bestand. Eigen afbeeldingen 
aanleveren is ook mogelijk. Bij gebruik van een eigen foto dient deze aangeleverd te 
worden als een JPEG bestand, een minimale grootte te hebben van 100 dpi op ware 
grootte, en de verhouding van de foto moet overeen komen met de verhouding van het 
paneel.
AcousiStof Roomdividers kunnen geleverd worden met verschillende type poten te 
weten stalen voeten, wielen en lowfeet.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Harmonicawand  

Harmonicawand 

Prijzen per wand (5 panelen) 
  
AcoustiStof® Harmonicawand MoVe 
 
Het is niet altijd handig als een akoestische wand een rechte vorm heeft met 
een vaste afmeting. Op verzoek van een klant hebben wij een akoestische 
wand ontwikkeld die exact dezelfde akoestische prestaties levert als onze 
standaard wanden maar flexibeler kan worden ingezet. Denk hierbij aan o.a. 
het tijdelijk niet gebruiken van een wand. Deze wand is zeer compact in  
elkaar te schuiven en neemt dan nog geen halve vierkante meter ruimte in. 
Verder is deze wand in een vorm neer te zetten die de klant op dat moment 
het beste past. Zie de foto’s en bedenk waar u deze wand overal zou kunnen 
inzetten. De hoogte van deze wand is maximaal 2000mm. Standaard worden 
de panelen geproduceerd op een breedte van 600mm. Panelen worden  
geplaatst op een verrijdbaar onderstel en zijn dus zeer eenvoudig door een 
gebouw te verplaatsen.  

 

                                                                Breedte 

 Afmeting harmonicawand  3000mm (5x600mm) 

1600 € 2.076,50 

1800 € 2.208,50 

2000 € 2.340,50 

Deze prijzen zijn inclusief scharnieren, verrijdbare wielen  
stelpootjes en lederen grepen. 

Afwijkende maten op aanvraag. 

Ho
og

te
 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Harmonicawand MoVe

Het is niet altijd handig als een akoestische wand een rechte vorm heeft met 
een vaste afmeting. Op verzoek van een klant hebben wij een akoestische wand 
ontwikkeld die exact dezelfde akoestische prestaties levert als onze standaard 
wanden maar flexibeler kan worden ingezet. Denk hierbij aan o.a. het tijdelijk 
niet gebruiken van een wand. Deze wand is zeer compact in elkaar te schuiven en 
neemt dan nog geen halve vierkante meter ruimte in. Verder is deze wand in een 
vorm neer te zetten die de klant op dat moment het beste past. Zie de foto’s en 
bedenk waar u deze wand overal zou kunnen inzetten. De hoogte van deze wand is 
maximaal 2000mm. Standaard worden de panelen geproduceerd op een breedte 
van 600mm. Panelen worden geplaatst op een verrijdbaar onderstel en zijn dus zeer 
eenvoudig door een

Deze prijzen zijn inclusief scharnieren, verrijdbare wielen 
stelpootjes en lederen grepen.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Plafond– en wandpanelen 

Prijzen voor de wandpanelen zijn inclusief de meegeleverde haaklat. 
Prijzen voor de plafondpanelen zijn exclusief ophangset. 

 
AcoustiStof® Plafond- en wandpanelen 

Deze panelen worden opgebouwd uit 40mm berken multiplex en het frame 
wordt gevuld met gerecycled katoen 45mm voor een optimale  
geluidsabsorptie (absorptieklasse: NCR waarde 0,95). Ze zijn 58mm dik 
(incl. haaklatten) en bekleed met de stof MoVe, Camira Sprint of  
Disprodoek (voorzien van print). Voor de print verwijzen wij u graag naar  
www.shutterstock.com. Daar kunt u zelf een keuze maken. Overige stoffen 
zijn op aanvraag. 
De randen/zijkanten van de print panelen kunnen bekleed worden met de 
stof/afbeelding of worden omkaderd met een aluminium randprofiel in de 
kleur zilvergrijs (meerprijs). De wandpanelen worden middels haaklatten 
bevestigd op de achterwand. De plafondpanelen worden middels een 
directe of verlaagde montageset bevestigd aan het plafond. 
(zie accessoires en prijzen op pagina 45, 46 en 47)  
Uitsparingen t.b.v. verlichting zijn ook mogelijk. Prijzen op aanvraag. 
 
Prijzen zijn inclusief aankoop van een Shutterstock bestand. Eigen  
afbeeldingen aanleveren is ook mogelijk. Voor specificaties met  
betrekking tot het aanleveren van foto's kunt u contact met ons opnemen. 

 

 Max. maten 
2400x2400mm of  
3000x2000mm 

Breder dan  
1350mm is inclusief 
stiknaad 

Max breedte. 
Sprint: 1350mm 
 

Prijzen per m² Disprodoek 
afbeelding 

MoVe  Camira Sprint 
 

Panelen groter dan 0,75 m² 
kleiner dan 1,50 m² 

€ 274,50 € 260,50 € 271,50 

Panelen groter dan 1,50 m²  
kleiner dan 2,50 m² 

€ 246,50 € 223,50 € 235,50 

Panelen groter dan 2,50 m² 
kleiner dan 4,00 m² 

€ 208,50 € 200,50 € 211,50 

Panelen groter dan 4,00 m² € 200,50 € 193,50 € 200,50 

Plafond– en wandpaneel 

Prijzen per m² 
 

Ronde hoeken   

Prijs per paneel € 38,50 

Afwerking droste rand 
zie pagina 24. 

 

Prijs per strekkende meter € 1,50 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Plafond- en wandpanelen

Deze panelen worden opgebouwd uit 40mm berken multiplex en het frame 
wordt gevuld met gerecycled katoen 45mm voor een optimale geluidsabsorptie 
(absorptieklasse: NCR waarde 0,95). Ze zijn 58mm dik (incl. haaklatten) en bekleed 
met de stof MoVe, Camira Sprint of Disprodoek (voorzien van print). Voor de print 
verwijzen wij u graag naar www.shutterstock.com. Daar kunt u zelf een keuze maken. 
Overige stoffen zijn op aanvraag. De randen/zijkanten van de print panelen kunnen 
bekleed worden met de stof/afbeelding of worden omkaderd met een aluminium 
randprofiel in de kleur zilvergrijs (meerprijs). De wandpanelen worden middels 
haaklatten bevestigd op de achterwand. De plafondpanelen worden middels een 
directe of verlaagde montageset bevestigd aan het plafond. (zie accessoires en 
prijzen op pagina 45, 46 en 47) Uitsparingen t.b.v. verlichting zijn ook mogelijk. Prijzen 
op aanvraag. Prijzen zijn inclusief aankoop van een Shutterstock bestand. Eigen 
afbeeldingen aanleveren is ook mogelijk. Voor specificaties met betrekking tot het 
aanleveren van foto's kunt u contact met ons opnemen.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Flex-wandsysteem 

Flex-wandsysteem 

Prijzen per paneel 

 

 
AcoustiStof® Flex-wandsysteem  

Het AcoustiStof® Flex-wandsysteem is een uitermate flexibel akoestisch 
wandsysteem. Door de toepassing van verschillende maten is het mogelijk 
een unieke, eigentijdse en persoonlijke touch te geven aan een  
wandopbouw. 

Deze AcoustiStof® Flex-wandpanelen worden onderling aan elkaar bevestigd 
en opgehangen d.m.v. haaklatten. Het is niet nodig om in elk paneel een 
haaklat te bevestigen. Op verzoek adviseren wij u graag welke bevestiging 
gewenst is. 

Het is mogelijk de maten van deze panelen zelf te bepalen. Kleinste maat 
325x325mm. Vanzelfsprekend is het mogelijk een uniek kleurenpatroon in 
combinatie met eigen gekozen maatvoering samen te stellen. Zie de  
tekening voor een  voorbeeld. Wij dagen u uit om een eigen kleurenpallet in 
een gewenste maatvoering te ontwerpen. 

AcoustiStof® Flex-wandpanelen worden standaard geleverd met een  
afgeronde rand die wij ook toepassen in ons AcoustiStof® Circlepanel. Het is 
erg fraai om dezelfde afgeronde hoek ook toe te passen op AcoustiStof® 
wandpanelen. AcoustiStof® Flex-wandpanelen worden standaard bekleed 
met onze stof MoVe. Andere stoffen zijn op aanvraag mogelijk. Vraag naar 
de mogelijkheden en de prijzen.  

Andere maten op aanvraag. 

 

Paneelmaten in mm  

325x325mm € 77,50 

425x425mm € 86,50 

525x525mm € 95,50 

625x625mm € 104,50 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Flex-wandsysteem

Het AcoustiStof® Flex-wandsysteem is een uitermate flexibel 
akoestisch wandsysteem. Door de toepassing van verschillende 
maten is het mogelijk een unieke, eigentijdse en persoonlijke 
touch te geven aan een wandopbouw.

Deze AcoustiStof® Flex-wandpanelen worden onderling aan 
elkaar bevestigd en opgehangen d.m.v. haaklatten. Het is niet 
nodig om in elk paneel een haaklat te bevestigen. Op verzoek 
adviseren wij u graag welke bevestiging gewenst is.

Het is mogelijk de maten van deze panelen zelf te bepalen. 
Kleinste maat 325x325mm. Vanzelfsprekend is het mogelijk 
een uniek kleurenpatroon in combinatie met eigen gekozen 
maatvoering samen te stellen. Zie de tekening voor een 
voorbeeld. Wij dagen u uit om een eigen kleurenpallet in een 
gewenste maatvoering te ontwerpen.

AcoustiStof® Flex-wandpanelen worden standaard geleverd met 
een afgeronde rand die wij ook toepassen in ons AcoustiStof® 
Circlepanel. Het is erg fraai om dezelfde afgeronde hoek ook toe 
te passen op AcoustiStof® wandpanelen. AcoustiStof® Flex-
wandpanelen worden standaard bekleed met onze stof MoVe. 
Andere stoffen zijn op aanvraag mogelijk.
Vraag naar de mogelijkheden en de prijzen.
Andere maten op aanvraag.
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Circlepanels 

Circlepanel 

Prijzen per paneel  
AcoustiStof® Circlepanels 

Het paneel wordt opgebouwd uit 12mm MDF en wordt voorzien van een 
opzetrand. Het paneel wordt gevuld met akoestisch foam en daarna  
bekleed met de stof MoVe totale dikte van het paneel is 42mm. 

 

De AcoustiStof® Circlepanels kunnen zowel aan het plafond als aan de wand 
worden bevestigd.  

 

Ophangmogelijkheden 

Prijzen per set 

 Ø 600mm € 116,50 per stuk 

Ø 800mm € 151,50 per stuk 

Ø 1000mm € 191,50 per stuk 

 Ø 1200mm € 235,50 per stuk 

Ophangset stalen kabels met dubbele lus 
naar keuze 250/350 of 450mm lengte 

€ 40,50 

Directe montage met draadschroef 12mm 
stalen plaatje, insert M10 en stokschroef 

€ 35,50 

Ophangset verlaagde montage 
verstelbare stalen kabels 1500mm lengte 

€ 49,50 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Circlepanels

Het paneel wordt opgebouwd uit 12mm MDF en wordt voorzien van een opzetrand. 
Het paneel wordt gevuld met akoestisch foam en daarna bekleed met de stof MoVe 
totale dikte van het paneel is 42mm.
De AcoustiStof® Circlepanels kunnen zowel aan het plafond als aan de wand
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Circlepanels 

Circlepanel 

 

Vormen zoals bijvoorbeeld een vierkant, 5 hoek, ovaal, 6 hoek, driehoek, 
en trapezium zijn op aanvraag ook mogelijk. Prijzen van andere  
afwijkende vormen zijn op aanvraag. 
 

 
AcoustiStof® Circlepanels 

Het paneel wordt opgebouwd uit 12mm MDF en wordt voorzien van een 
opzetrand. Het paneel wordt gevuld met akoestisch foam en daarna  
bekleed met de stof MoVe. 

De AcoustiStof® Circlepanels kunnen zowel aan het plafond als aan de wand 
worden bevestigd.  

Type “King’’ 
minimale radius 0mm 
Dikte 42mm  

Type “Stophoest’’ 
gemiddelde radius 5mm 
Dikte 42mm 

Type “Droste’’ 
grote radius 15mm 
Dikte 42mm 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Circlepanels

Het paneel wordt opgebouwd uit 12mm MDF en wordt voorzien van een opzetrand. 
Het paneel wordt gevuld met akoestisch foam en daarna bekleed met de stof MoVe.
De AcoustiStof® Circlepanels kunnen zowel aan het plafond als aan de wand 
worden bevestigd

Vormen zoals bijvoorbeeld een vierkant, 5 hoek, ovaal, 6 hoek, driehoek, en 
trapezium zijn op aanvraag ook mogelijk. Prijzen van andere afwijkende vormen zijn 
op aanvraag
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Backpanels 

Backpanels 

Prijzen per paneel 

Prijzen voor AcoustiStof® backpanels met print op aanvraag. 
Deze prijzen zijn inclusief magneten. 

 
AcoustiStof® Backpanels 

Deze panelen zijn +/- 27mm dik en worden standaard bekleed met stof 
MoVe. Backpanels worden d.m.v. magneten Ø 30mm bevestigd op 
metalen kasten/platen en wanden. Absorptie wordt gerealiseerd d.m.v. 
akoestisch foam welke tevens zorgt voor elasticiteit en mechanische  
sterkte. Andere stoffen zijn op aanvraag mogelijk. 

Het aantal magneten hangt af van het formaat van de backpanel. 

De meerprijs voor het voorzien van elastische koorden € 17,50 per paneel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maten in millimeters 600 800 1000 1200 

750 € 164,50 € 177,50 € 187,50  € 199,50  

1050 € 184,50 € 197,50 € 204,50 € 212,50 

1350 € 230,50 € 259,50 € 269,50 € 281,50 

1600 € 270,50 € 299,50 € 308,50 € 320,50 

1950 € 300,50 € 333,50 € 343,50 € 352,50 

Achterzijde van het backpanel 
voorzien van magneten. 

Ho
og

te
 

Breedte 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcoustiStof® Backpanels
Deze panelen zijn +/- 27mm dik en worden standaard bekleed met stof MoVe. 
Backpanels worden d.m.v. magneten Ø 30mm bevestigd op metalen kasten/platen 
en wanden. Absorptie wordt gerealiseerd d.m.v. akoestisch foam welke tevens 
zorgt voor elasticiteit en mechanische sterkte. Andere stoffen zijn op aanvraag 
mogelijk.
Het aantal magneten hangt af van het formaat van de backpanel.
De meerprijs voor het voorzien van elastische koorden € 17,50 per paneel.

Achterzijde van het backpanel 
voorzien van magneten
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiSol® plafond– en wandpanelen 

Acoustisol®  

maten in mm* 
Prijzen per paneel 

Deze prijzen zijn exclusief montage sets. 

 
Acoustisol® Plafond– en wandpanelen 
Texona panelen:  
Deze panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid en  
zijn 48mm dik. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een  
glasvezel weefsel (Texona). De rugzijde van het paneel is voorzien van glas-
vlies. De Texona A panelen zijn leverbaar in 13 kleuren. De standaard 
kleur is SeaSalt wit. De Texona A panelen hebben we op voorraad in de kleur 
Seasalt wit en kunnen per stuk besteld worden. De panelen worden  
omkaderd met een aluminium randprofiel in de kleur zilvergrijs, wit  
of zwart. De kleurenwaaier met 13 kleuren sturen wij u op verzoek  
graag toe.  

Master A panelen: 
Deze panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid  
en zijn 48mm dik. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met  
een Akutex FT coating. De Master A panelen worden standaard geleverd in 
de kleur Whitefrost. De rugzijde van het panel is voorzien van glasvlies.  
De panelen worden omkaderd met een aluminium randprofiel in de kleur 
zilvergrijs, wit of zwart. 

Bevestiging: 
Texona A en de Master A panelen kunnen zowel aan de wand als aan het 
plafond worden bevestigd d.m.v. Z-profielen zonder verlies van hoogte, of 
met een verlaagde montage d.m.v. verstelbare kabelhangers. 

 Alu. kader Kleur vlies Prijs per stuk 

Texona A     1200x1200mm zilvergrijs   13 kleuren** € 233,50 

Texona A     1200x1200mm wit 13 kleuren** € 240,50  

Texona A     1200x1200mm zwart 13 kleuren** € 245,50 

    

Texona A     2700x1200mm zilvergrijs 13 kleuren** € 421,50 

Texona A     2700x1200mm wit 13 kleuren** € 423,50  

Texona A     2700x1200mm zwart 13 kleuren** € 431,50 

    

Master A      1200x1200mm zilvergrijs wit € 167,50 

Master A      1200x1200mm wit wit   € 174,50   

Master A      1200x1200mm zwart wit € 179,50 

*  De genoemde maten zijn maximum maten. Een kleinere maat is mogelijk. 

**In andere kleuren dan wit is de minimale bestelhoeveelheid 4 platen (4x 2700x1200mm of 8x 
    1200x1200mm). 

AcoustiSol®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

Acoustisol® Plafond– en wandpanelen Texona panelen:

Deze panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid en zijn 48mm 
dik. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een glasvezel weefsel (Texona). De 
rugzijde van het paneel is voorzien van glas-vlies. De Texona A panelen zijn leverbaar 
in 13 kleuren.
De standaard kleur is SeaSalt wit. De Texona A panelen hebben we op voorraad in de 
kleur Seasalt wit en kunnen per stuk besteld worden.
 De panelen worden omkaderd met een aluminium randprofiel in de kleur zilvergrijs, 
wit of zwart. De kleurenwaaier met 13 kleuren sturen wij u op verzoek graag toe.

Master A panelen: Deze panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid 
en zijn 48mm dik. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een Akutex FT 
coating. De Master A panelen worden standaard geleverd in de kleur Whitefrost. De 
rugzijde van het panel is voorzien van glasvlies. De panelen worden omkaderd met een 
aluminium randprofiel in de kleur zilvergrijs, wit of zwart.

Bevestiging: Texona A en de Master A panelen kunnen zowel aan de wand als aan het 
plafond worden bevestigd d.m.v. Z-profielen zonder verlies van hoogte, of met een 
verlaagde montage d.m.v. verstelbare kabelhangers
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AcoustiStof®  
BUREAU- PLAFOND- EN WANDPANELEN  
EN ROOMDIVIDERS  

AcoustiStof® Telephonebooth 

Telephonebooth 

800x800x500mm 
Prijzen per stuk 
 

€ 861,50 per stuk 

 
AcouStistof® Telephonebooth 

De AcousitStof® Telephonebooth is door haaklatten zeer eenvoudig te  
monteren en haalt de hoogste geluidsabsorptie waarden. 

De Acoustistof® Telephonebooth wordt standaard in één kleur bekleed, 
maar kan ook in twee kleuren bekleed worden.  
Afwijkende maten op aanvraag. 
De genoemde prijs geldt voor de stof MoVe, andere stoffen op aanvraag. 
 
 

 
 

 

 

500mm 

800mm 

800mm 

700mm 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN BK 

AcouStistof® Telephonebooth
De AcousitStof® Telephonebooth is door haaklatten zeer eenvoudig te monteren en haalt 
de hoogste geluidsabsorptie waarden.

De Acoustistof® Telephonebooth wordt standaard in één kleur bekleed, maar kan ook in 
twee kleuren bekleed worden. Afwijkende maten op aanvraag. De genoemde prijs geldt 
voor de stof MoVe, andere stoffen op aanvraag


