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Scheidingswanden:
the next generation
Een wand is een wand is een wand. Of ligt het genuanceerder? Nimbus Group introduceert 
een product dat interieurarchitecten tal van mogelijkheden biedt. Het ontwerp werd 
onlangs gelauwerd met een designprijs. Auteur: Wilma Schreiber, foto’s: Nimbus Group.
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De tijd van saaie kantoortuinen met standaard geïsoleerde 
werkplekken is voorbij. Tenminste, als het aan de Nimbus 
Group ligt. Deze Duitse onderneming presenteerde eerder dit 
jaar een alternatief voor de klassieke scheidingswand: een 
hypermodern bureaupaneel dat volgens de aanbieder niet 
alleen de werksfeer bevordert, maar ook de arbeidsefficiency 
vergroot.
“De basis van de serie Rossoacoustic CP 
30-scheidingswanden is een flexibel bureaupaneel met 
effectieve geluidsdemping”, meldt de woordvoerder van 
het bedrijf. Het afschermend effect en de esthetische 
vormgeving zorgen in de woorden van Nimbus voor ‘een 
aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke situatie in open 
werkomgevingen’. 

Het ‘geheim’ van de wand is de organische 
honingraatstructuur. Het bureaupaneel creëert dankzij deze 
bijzondere vormgeving volgens Nimbus een ‘privé-sfeer’ en 
verbetert de akoestische situatie op elke werkplek waar het 
wordt bevestigd. “De ruimteverdeler heeft alle voordelen 
van de klassieke scheidingswand, maar geeft er een nieuwe 
interpretatie aan”, aldus Dietrich Brennenstuhl, eigenaar van 
de Nimbus Group. “En het geringe gewicht van het materiaal 
maakt de panelen flexibel en eenvoudig te verplaatsen. 
Het kost nauwelijks tijd om ruime zones of juist kleine 
besprekingseilandjes te creëren.” 
Een intelligent veermechanisme maakt gereedschap 
overbodig bij het bevestigen. De optioneel gepolijste of 
geanodiseerde aluminiumvoetjes zorgen daarnaast voor een 
grote mate van stabiliteit.

Naast het bureaupaneel is een speciaal plafondpaneel 
ontwikkeld om meteen boven de werkplek te bevestigen 
(zowel horizontaal als verticaal), bijvoorbeeld ten behoeve 
van de geluidsdemping. De plafondruimte wordt hierdoor op 
een lichte en transparante manier vormgegeven.
Het consequent geminimaliseerde design in combinatie 
met de hoogwaardige transparante constructie is de 
gemeenschappelijke noemer van alle varianten. Het 
organische honingraatontwerp van de panelen zorgt ervoor 
dat er op elke werkplek altijd voldoende licht is. 
“Bij een juiste plaatsing heeft de Rossoacoustic CP 30 een 
positief effect op de akoestiek. Aan de ene kant fungeert het 
systeem als ruimtelijke absorbeerder en wordt de echotijd 
van geluid in een ruimte verminderd. Aan de andere kant 

fungeert het, vanaf een hoogte van circa 60 centimeter, als 
een soort geluidswal die de verspreiding van direct geluid, 
zoals stemmen, reduceert.”

Eerder dit jaar werd de Rossoacoustic tijdens de 
internationale vakbeurs Material Vision in Frankfurt 
am Main het predikaat ‘Design Plus’ toegekend. Een 
onderscheiding voor goed ontwerp en toekomstgerichte 
productontwikkeling. Een mooie start. Nu even afwachten 
of de rest van de wereld deze next generation-wanden 
daadwerkelijk in de armen wil sluiten.
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