
AntiNoise Akoestische Panelen 

CustomArt-NF 

 

Akoestische panelen en kunst in een! U kunt kiezen uit vele soorten en kleuren stof 
(bijvoorbeeld Kvadrat: Prince, Princess, Happy of Heaven Scent van Tord Boontje), 
of wij kunnen uw ontwerp en/of digitale foto’s op de stof printen. 

Ceiling Stage 

 

Akoestische panelen zonder stoffering, voor bevestiging aan plafond of wand. 
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CustomArt-NF 

Geluiddempend wandpaneel met strak aluminium kader. Stof wordt in frame 
opgespannen en kan digitaal bedrukt worden of er wordt een standaard Kvadrat 
stof toegepast (Primus, Prato, Prince, Princess, Happy of Heaven Scent van Tord 
Boontje).  

      

Formaat: maatwerk, max 1250 x 3000 x 40D mm 
Afmetingen frame: 2 x 40 mm 
Kleuren frame: alu zilver 

Hitte bestendigheid 
De panelen voldoen aan FMVSS 302 klasse 1 en NEN-norm 6065. 
De wandpanelen zijn zelfdovend en bij ontbranding komen geen schadelijke gassen 
vrij. 

Materiaal 
Flexibel foam met een open celstructuur. 

Bevestiging 
De panelen zijn uitgerust met een aluminium frame en worden met 
bevestigingsmaterialen geleverd. 

Absorptie 

Frequentie (Hz) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Absorptie ( ) 0,04 0,38 0,95 1,15 1,18 

 

Geluids absorptie coëfficiënt ( ) wordt gemeten volgens methode ISO 354-1985 (E) 
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Ceiling Stage 

Een akoestisch plafond of wandpaneel inclusief 3 AntiNoise panelen (wit of 
lichtgrijs) in een wit aluminium frame. Bevestigingsmaterialen voor montage aan 
plafond of wand worden meegeleverd.  

Neutraal/wit 

 
 

Formaat: 1800 x 900 x 40 mm (maatwerk mogelijk) 
Afmetingen alu frame: 20B x 53D mm 
Kleur panelen: grijs of wit 
Kleur frame: wit (maatwerk mogelijk) 
Aantal per verpakking: 1 stuks 

Hitte bestendigheid 
De panelen voldoen aan FMVSS 302 klasse 1 en NEN-norm 6065. 
De wandpanelen zijn zelfdovend en bij ontbranding komen geen schadelijke gassen 
vrij. 

Materiaal 
Flexibel foam met een open celstructuur. 

Bevestiging 
De panelen zijn uitgerust met een aluminium frame en worden met 
bevestigingsmaterialen geleverd. 

Absorptie 

Frequentie (Hz) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Absorptie ( ) 0,03 0,30 0,76 0,99 1,07 

 

Geluids absorptie coëfficiënt ( ) wordt gemeten volgens methode ISO 354-1985 (E) 

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020-4965030 / info@witteveen.nl / www.project-inrichting.nl / www.scheidingswand.net  

http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=4308


Plain 

Wandpaneel/plafondpaneel met een glad oppervlak. Verkrijgbaar in wit en 
lichtgrijs. Met zelfklevende achterzijde. 

Formaat: 1200 x 1200 x 40 mm, maatwerk mogelijk (maximaal 2500 x 1260) 
Kleur panelen: grijs of wit 

Hitte bestendigheid 
De panelen voldoen aan FMVSS 302 klasse 1 en NEN-norm 6065. 
De wandpanelen zijn zelfdovend en bij ontbranding komen geen schadelijke gassen 
vrij. 

Materiaal 
Flexibel foam met een open celstructuur. 

Bevestiging 
De panelen zijn uitgerust met dubbelzijdig tape. 

Absorptie 

Frequentie (Hz) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Absorptie ( ) 0,03 0,30 0,76 0,99 1,07 

 

Geluids absorptie coëfficiënt ( ) wordt gemeten volgens methode ISO 354-1985 (E) 
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