
WWaatt iiss SSoouunnddmmaasskkiinngg
Een aangenaam achtergrondgeluid wat uitgaat van het frequentiebereik van de menselijke 
stem (geen anti- of tegengeluid!)
Volgens internationale standaarden produceert Soundmasking een harmonieus
achtergrondgeluid wat de contouren van de menselijke stem afvlakt.
Hierdoor zijn gesprekken op de achtergrond minder verstaanbaar en is men dus minder
afgeleid. De privacy, concentratie en ook de productiviteit neemt aanzienlijk toe. Het
produceert een geluid zonder verdere informatie, het is onopvallend, niet storend en is het 
best te omschrijven als het geluid van een `zacht briesje´.

TTeerr aaaannvvuulllliinngg
Soundmasking is een aanvulling op reeds toegepaste akoestische maatregelen, en een
toegevoegde waarde om een optimaal geluids- en werkklimaat te creëren!
Afleiding door gesprekken van collega's is ergernis nr. 1 
Privacy van gesprekken intern als extern is voorwaarde nr. 1 

WWaatt wwiilllleenn wwee bbeerreeiikkeenn
Minimale afleiding door anderen
Privacy (PI=Privacy Index) 
Meer concentratie
Betere productiviteit
Minder fouten 
Prettige werkomgeving

Regelgeving, Soundmasking is ontwikkeld volgens 
internationale standaards:

ANSI S3.5 – 1969 
ANSI S3.5 – 1997 
ASTM E-1374
ASTM E-1110-1994
ISO 532-1975
ISO 3438 
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VVoooorr ssuucccceess mmeett SSoouunnddmmaasskkiinngg
Soundmasking is voor de luisteraar en niet de spreker
Soundmasking op de achtergrond 
Uit het zicht van medewerkers
In bedrijf voor aanvang werk 
Uniforme masking in dezelfde werkomgeving

WWaatt zziijjnn ddee vvoooorrddeelleenn
Soundmasking bedekt gehele frequentie gebied 
Is per frequentie bij te stellen
Regelbaar per zone 
Regelbaar qua geluidspieken in personele bezetting gedurende de dag
Wordt geplaatst achter systeemplafond aan bestaand ophangsysteem
Tast interieur architectuur ruimte niet aan 
Kan evt. worden meegenomen naar ander pand 
ROI is “meetbaar” door prestatie verhoging en ziekteverzuim verlaging

HHooee nnuu vveerrddeerr……

Inventarisatie ruimte- en materiaalgegevens
Systeemontwerp
Investeringsvoorstel
Bezoek soundmasking projecten
Installatie
Geluidsmeting en inregelen soundmasking systeem 
Periodieke geluidscontrole en eventuele bijstellen afregeling
Updates en support van software en installatie

Neem contact op met STI Sound en laat u informeren wat soundmasking voor uw privacy kan
betekenen…
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


