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Meer woon- en werkplezier door goede akoestiek
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INTRODUCTIE
Het Rivasono team geeft persoonlijk akoestisch advies, ontwikkelt en levert akoes-

tische producten en verzorgt de montage. En daar zijn wij trots op! In deze brochure 

vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van projecten waar het Rivasono team aan 

heeft gewerkt. Deze voorbeelden zijn onderverdeeld in onze specialisaties:

De bereikte verbetering van de akoestiek en tevreden klanten motiveren ons om onze 

producten en innovatieve oplossingen steeds verder te ontwikkelen. Dit doen wij niet 

alleen, maar samen met onze klanten en leveranciers.  

Wij hebben gekozen om de projecten in sfeerfoto’s te laten zien. Wilt u meer weten over 

de techniek? Neem gerust contact op voor informatie over meetgegevens, berekeningen 

en materiaalkeuzes. 

Namens het hele Rivasono team wens ik u veel inspiratie en plezier met deze 

brochure. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact 

op of kom langs in onze showroom voor een kop koffi e en een 

vrijblijvend advies.

Frank Imholz - Directeur Rivasono BVFrank Imholz - Directeur Rivasono BV

WERKEN WONEN AUDIO
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BETERE 
AKOESTIEK OP 

HET WERK
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MUZIEK- EN VERGADERZAAL 

Theater & Kunstcentrum Het Klooster
Woerden
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wall Panel System Tex

• Behoud van klassieke uitstraling van de ruimte.

• Wandpanelen passen naadloos in de bestaande nissen.

•   Materiaal oppervlak met lichte structuur, waardoor het lijkt op een 

gestucte wand.

GEEN ZICHT
De akoestiek van een zaal op een - optisch -

onopvallende manier geschikt maken 

voor muzieklessen en vergaderingen. Dat 

was de vraag van Theater & Kunstcen-

trum Het Klooster in Woerden.

Rivasono advies

Het Rivasono team, gespecialiseerd in 

audio en muziek, adviseert na een uitge-

breide meting welke akoestische mate-

rialen nodig zijn om de ruimte naar een 

gewenst galmniveau te brengen voor 

spraak, zang en muziek.

Akoestische zones

We hebben verschillende akoestische 

zones aangebracht in de ruimte. 

•   Zones waar meer galm aanwezig is, 

voor zang en klassieke muziekinstru-

menten. 

•   Zones waar minder galm aanwezig is, 

voor vergaderingen.

Met deze zones wordt ingespeeld op een 

perfecte akoestiek voor ieder gebruik. De 

akoestische materialen laten zich onop-

vallend verwerken in de ruimte. Met de 

juiste mix creëren wij een gelijkmatige 

akoestiek voor lage, midden en hoge to-

nen. Na het aanbrengen van de akoesti-

sche materialen is een controle-meting 

uitgevoerd om de verbetering te rappor-

teren. 

Het resultaat

Een gemiddelde RT60 galmtijd van 0,8 

sec. Dat is een goede akoestisch waarde 

waarbij geen akoestisch plafond aan te 

pas is gekomen. Zowel zangers, vergade-

raars en musici maken nu allemaal graag 

gebruik van de ruimte. Het neutrale uiter-

lijk van het akoestische materiaal is niet 

onopgemerkt gebleven bij de gebruikers: 

“Het klinkt goed, maar waar zijn de 

akoestische aanpassingen? Ik zie niks...” 
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CULTUREEL CENTRUM  

Parkvilla, Alphen a/d Rijn

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel
Rivasono Wandpaneel Design Panel

• Maximale akoestische verbetering in de foyer van het cultureel centrum.

• Toepassing van plafondpanelen in combinatie met wandpanelen.

• Akoestiekvebetering in klassiek gebouw met oog voor budget. 
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KUNSTGALERIE 

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling 
Panel

• Optimale akoestiek voor de kunstgalerie. 

•  Aandacht naar schilderijen door onopvallende 

plafondpanelen. 

• Panelen zijn direct tegen het plafond verlijmd. 
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GESPREKSRUIMTES EN KANTINE  

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel SAB
Rivasono Wandpaneel Design Panel

• Gespreksruimtes in nieuwbouwproject akoestisch geoptimaliseerd. 

• Passend in de huisstijl ontworpen.

• Snelle montage plafondpanelen en wandpanelen met eigen artwork.

• Akoestiekverbetering als gepland onderdeel in het bouwproces. 

Handelsonderneming Klep BV, Etten-Leur

Realisatie in samen-
werking met  
Marijn de Kok, 
binnenhuisarchitect
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FOCAL 

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Vrijstaand Floor Panel

• Snelle akoestiekverbetering.

• Vrijstaand en flexibel te plaatsen panelen.

• Aan beide zijden voorzien van eigen (reclame) artwork.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

•  Akoestische plafondpanelen in de gewenste industriële look, 

met antraciet gekleurd oppervlak in een aluminium frame.

•  Op de plafondpanelen is een extra onzichtbare laag absorberend 

materiaal aangebracht voor een gebalanceerde akoestiek bij live 

muziek.

•  De panelen zijn boven akoestisch belangrijke zones 

opgehangen: boven de tafels, bij de bar, bij het muziekpodium. 

•  Eenvoudige bevestiging van de panelen aan het bestaande 

plafond met vier haken. 

RESTAURANT PROEVERIJ  

Het Muzieklokaal, Utrecht
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MUZIEK OP HET MENU
De vraag van Het Muzieklokaal: een akoestische oplossing voor een unieke formule 

met een beperkt budget. Een proeverij gecombineerd met live muziek. Passend in de 

industriële look van het restaurant. 

Rivasono advies

De eerste stap in het advies is de gewenste akoestische waarde bepalen. In de nog lege 

ruimte heeft het Rivasono team via een akoestische meting de huidige waarde over een 

breed toonhoogte gebied vastgesteld. Dit is van belang voor een goede akoestiek bij 

muziek. 

Met een speciaal rekenmodel berekenen wij welke aanpassingen nodig zijn, rekening 

houdend met het akoestische effect van de inrichting en het aantal bezoekers. 

Hieruit is een advies gekomen voor speciale plafondpanelen die de ideale akoestiek 

bereiken, passend binnen het budget. 

Het resultaat

Na de montage van de plafondpanelen hebben wij opnieuw een akoestische meting 

uitgevoerd om de situatie voor én na de plaatsing te bepalen. De plafondpanelen 

brengen een perfecte balans in de afgestemde akoestiek. Bezoekers kunnen elkaar 

goed verstaan en de live muziek komt tot zijn recht. 
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RESTAURANT   

Meijer’s 2.0, Medemblik

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

• Akoestische plafondpanelen passend in het moderne interieur.

• Meer akoestische warmte en terugkerende bezoekers.

• Een prettige werkomgeving voor het personeel. 
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BISTRO   

Bistro Basta, Groningen

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

• In een halve dag de akoestiek naar een hoger niveau.

• Snel en eenvoudige op te hangen plafondpanelen.

• Bezoekers blijven langer en komen graag terug.  
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RESTAURANT   

Portugees restaurant Costas, Medemblik

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel
Rivasono Plafondpaneel Plafondbaffle CT

• Een “onzichtbare” verbetering met behoud van de uitstraling.

• Plafondpanelen verwerkt tussen de plafondbalken.

• Akoestisch wandpaneel draagt bij aan de sfeer.
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KANTOOR VERGADERRUIMTE   

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel
Rivasono Wandpaneel Design Panel

• Akoestische plafondpanelen passend in het interieur.

• Panelen creëren meer rust voor een betere concentratie.

• De wandpanelen met verwisselbaar doek, zijn voorzien van eigen foto’s.
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AUDIO-SPECIAALZAAK  

HiFi-Solutions, Amsterdam

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  Ruim 5 meter brede reclame tijdlijn gecombineerd met 

akoestiekverbetering.

• Het doek is naderhand vervangbaar. 
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KANTINE  

Bedrijvencentrum Rudolf Magnus, Utrecht

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  Akoestische optimalisatie van de kantine in een klassiek 

gebouw.

• Wandpanelen met eigen foto’s.

• Combinatie van akoestiekverbetering en sfeer.

• Snel resultaat en relatief voordelig.
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GEMEENSCHAPSZAAL 

Centrum voor wonen & zorg De Vlegter, 
St. Willebrord
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  Ronde plafondpanelen op verschillende hoogten aan het 

plafond gemonteerd, zorgen voor een speels effect en 

bieden een extra akoestische werking.

•  Plafondpanelen vormen een geheel met de deels ronde 

wanden en ronde lampen.

•  Montage van de plafondpanelen in slechte één dag door 

het Rivasono montageteam.

•  Vermindering van heen- en weerkaatsen van het geluid 

tussen verticale wanden. 

•  Akoestisch Design wandpaneel ontworpen met 

historische foto van de locatie. 

STILLER IN STIJL
Centrum De Vlegter wil meer rust en een 

betere verstaanbaarheid, speciaal voor 

oudere bewoners. De halfronde gemeen-

schapszaal in het zorgcentrum is twee 

verdiepingen hoog met grote ramen. Door 

de onwerkbare hoeveelheid galm waren 

gesprekken nauwelijks verstaanbaar. De 

medewerkers gingen geregeld met hoofd-

pijn naar huis. 

Rivasono advies

Uit de akoestische meting bleek een ge-

middelde RT60 galmtijd van 1,2 sec. Te 

lang voor deze ruimte. In het ontwerp 

naar het gewenste galmniveau heeft het 

Rivasono team meegewogen dat de zaal 

vooral wordt gebruikt door oudere men-

sen, op een leeftijd waarbij zij steeds min-

der goed hoge tonen horen. 

Samen met de binnenhuisarchitect zijn 

ronde plafondeilanden voorgesteld, die 

goed passen in de halfronde zaal. De 

akoestische panelen zijn gebruikt als de-

sign element. Naast het verminderen van 

galm dragen zij bij aan het herstel van de 

balans tussen lage, midden en hoge tonen. 

Het resultaat

Een nieuwe galmtijd van 0,6 sec. Een hal-

vering ten opzichte van het oorspronkelijke 

niveau. Daarnaast een balans tussen lage, 

midden en hoge tonen. Een verademing 

voor bewoners en medewerkers!

Realisatie in samenwerking met 
Marijn de Kok, binnenhuisarchitect
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UITZICHT OP AKOESTIEK
Meer rust en minder spanning. Het tand-

heelkundig centrum wil een omgeving 

creëren die zowel optisch als akoestisch 

rustig is. Met een akoestisch betere werk- 

omgeving wil het centrum (on)bewust 

meer rust bij de bezoeker en de mede-

werker brengen

Rivasono advies 

Voor iedere ruimte, van wachtkamer 

tot vergaderruimte, geldt een akoes-

tische advieswaarde. Rivasono heeft 

deze waarde per ruimte berekend en 

een advies uitgebracht voor akoestische 

wandpanelen van optimale grootte en 

plaats. Met het gebruik van eigen foto’s 

zijn de akoestische wandpanelen ont-

worpen tot design-element en brengen 

een unieke touch in een zakelijke om-

geving, De panelen zijn daarmee echte 

eyecatchers. 

Het resultaat

De Design wandpanelen zijn een toe-

voeging in het strakke en moderne inte-

rieur. De diverse ruimtes zijn akoestisch 

aangenaam om in te werken en brengen 

meer rust. Een belang voor patiënt, cur-

sist en behandelaar. 
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  Design Wandpanelen leverbaar in ieder gewenste maat 

en passend in een modern interieur.

•  Noodzakelijke akoestiekverbetering gecombineerd met 

eigen foto’s creëren een unieke uitstraling.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM   

TEK Groenendijk Implantologie, Den Haag
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Plafondbaffle CT
Rivasono Wandpaneel SAB

•  Het plafondpaneel volgt het gebogen plafond, akoestisch de meest 

effectieve plaats in de kapel.

•  Een optisch weinig opvallende, maar zeer goed werkende wand door 

akoestische wandpanelen.

•  Wandpanelen bekleden een aantal nissen en vullen een groter oppervlak 

door aan elkaar schakelen. 

KAPEL   

Zorgcentrum Wiekendael, Roosendaal
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HET GOEDE KOMT 
VAN BOVEN

Als onderdeel van een renovatieproces wil het zorgcentrum een kapel die geschikt 

is voor zowel vergaderen, het volgen van presentaties en voorstellingen als audio en 

muziek. De gebruikers van de ruimte zijn vooral (oudere) bewoners van het centrum.

Rivasono advies

Samen met de architecten is de gewenste uitstraling bepaald en de daarbij passende 

producten. Hierbij is rekening gehouden met uiterlijk, brandveiligheid, montagetijd en 

kosten. Bij de akoestische berekening is extra gelet op de oudere gebruikers van de 

ruimte. Vanwege de leeftijd horen zij hoge tonen minder goed. 

Het resultaat

Een akoestiek die past bij de klassieke ambiance van de kapel. De oorspronkelijke 

galmtijd is verminderd van 4,29 sec naar 1,39 sec. Dit is vrijwel gelijk aan de ideale 

advieswaarde. Een optimale akoestiek voor zowel spraak als audiovisuele presentaties. 

Realisatie in 
samenwerking met 
Marijn de Kok, binnenhuisarchi-
tect en Rothuizen, architecten en 
stedenbouwkundigen
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AKOESTIEK VERBETEREN 
OP HET WERK

De Rivasono projectaanpak: onze werkwijze
 Wij komen langs voor persoonlijk advies. Daarbij voeren wij een akoestische 

meting uit in de te verbeteren ruimte(s). De meting duurt slechts 5 minuten. 

De werkzaamheden in de ruimte hoeven daardoor nauwelijks onderbroken te 

worden.

Dankzij ons rekenmodel berekenen wij direct met de gegevens welke producten 

nodig zijn om de akoestiek te verbeteren.

Samen met u selecteren wij de producten die passen in het interieur en binnen 

het budget. Ons montageteam verzorgt de montage vakkundig en snel.

Naast dat u de verbetering hoort, rapporteren wij met een controle-meting 

de akoestische waarde van der ruimte. Zo ziet u precies of de ruimte aan de 

advieswaarde voldoet. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Probleem-oplossers
Wij gaan graag een uitdaging aan! Dankzij jarenlange ervaring en zelfontwikkelde 

akoestische producten streven wij altijd naar een passende oplossing. Denk aan:

• Onzichtbare oplossingen

• Maatwerk pasvormen

• Variabel spraak/muziek

• Tijdelijk/verplaatsbaar

•  Prikkelarm/geschikt voor 

zorginstellingen

Partners
Voor diverse projecten werken wij samen met:

• Architecten

• Binnenhuisarchitecten

• Projectinrichters

• Aannemers

Bent u werkzaam in één van deze sectoren? Dan is Rivasono uw partner voor de 

akoestiek; met deskundig advies, innovatieve producten en montage! Daarbij bieden 

wij u een interessante verkoopfee of marge.

Sponsoring
Wij sponsoren graag non-profit organisaties. Een deel van de kosten nemen wij op 

ons. Als tegenprestatie gebruikt de non-profit organisatie het project als promotie. 

Een win-win situatie! 

Ruimte nog niet gebouwd?
Wij berekenen vooraf nauwkeurig het akoestisch resultaat met ons op ISO 

standaarden gebaseerde calculatiesysteem. Ook op basis van een bouwplan! Wij 

adviseren en ontwerpen akoestische producten nog voor het bouwen van de ruimte.

Al meer dan 350 projecten ervaring met metingen, advies en levering om de akoestiek 

te verbeteren!
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AKOESTIEK 
VERBETEREN 

IN HUIS
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wall Panel System

 •  De wand van vloer tot plafond voorzien van het akoestisch wandpaneelsysteem.

• Een oplossing voor wie geen losse panelen wil zien.

•  Het grote werkzame oppervlak zorgt voor een goede akoestiekverbetering in de 

huiskamer.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wall Panel System

• De akoestiek in de huiskamer met een - optisch - weinig opvallend wandpaneel verbeterd.

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

• Een goede akoestiekverbetering met een wandpaneel als schilderij.

• Ook een reproductie van een origineel is mogelijk door de hoge drukkwaliteit.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  Wandpaneel is geplaatst dichtbij de eettafel en 

tegenover een open keuken.

•  Het paneel vermindert keukengeluiden en vergroot de 

spraak verstaanbaarheid aan tafel.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

• Wooncomfort wordt vergroot door de plafondpanelen in de stijl van de salontafels. 

• Plafondpanelen zijn leverbaar zowel rechthoekig als ovaal en rond.

• Passend in ieder interieur.

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

• Akoestisch plafondpaneel uitgevoerd met LED spots. 

•  Een combinatie van akoestiekverbetering en verlichting, opgehangen boven een keukeneiland.

•  De plafondpanelen zijn brandvrij en hebben een afwasbaar oppervlak; ideaal voor de keuken.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

• Het akoestisch plafondpaneel hangt direct boven de keukentafel.

• Een maximale akoestische werking.

• Gesprekken zijn beter verstaanbaar met meer rust.

• Door het strakke uiterlijk passend in het moderne interieur.

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

• Met de juiste afbeelding een perfecte match met het interieur. 

• Een aanwinst niet alleen voor het oor, maar ook voor het oog! 
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  Een perfecte combinatie van een goede akoestiek in een 

moderne keuken.

•  Akoestisch wandpaneel verwerkt als design-element, 

passend in het interieur.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

•  De akoestische plafondpanelen recht boven de tafel geven 

maximale akoestiekverbetering aan tafel.

•  Door de panelen direct tegen het plafond te verlijmen, ontstaat 

weinig hoogteverlies in de keuken.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  De vocht-stabiele wandpanelen brengen meer rust en 

minder galm in dit zwembad.

•  Ook optisch een aanwinst met de door de 

opdrachtgever uitgezochte afbeeldingen.



38  •  INSPIRATIEBOEK 

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

•  De akoestische plafondpanelen zorgen voor meer 

wooncomfort en akoestische warmte.

•  Passend in het moderne interieur van de woning. 
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AKOESTIEK VERBETEREN 
IN HUIS
Meer wooncomfort met goede akoestiek
Hard geluid van bestek op tafel, onrust en herrie, waardoor u elkaar niet goed verstaat, 

is een voorbeeld van slechte akoestiek in huis. In interieurs met harde bouwmaterialen 

zoals gestucte plafonds, plavuizen en grote glas-oppervlakken, blijft het geluid vaak 

lang tussen wanden en vloer-plafond terugkaatsen. In kamers met teveel galm is 

spreken en luisteren vermoeiend en ontbreekt akoestische warmte. Wij hebben in 

honderden woningen de akoestiek verbeterd.

Persoonlijk advies
Verhoog uw wooncomfort met een persoonlijk advies. Het Rivasono team berekent 

direct welke producten in uw situatie het beste resultaat oplevert. De afmetingen en 

enkele foto’s van de ruimtes zijn al voldoende. Ook tijdens de bouw van uw woning 

adviseren wij welke akoestische materialen nodig zijn. Het materiaal wordt tijdens de 

bouw verwerkt voor een  onzichtbaar resultaat. Kom langs in onze showroom voor een 

persoonlijk advies en bekijk de praktijkvoorbeelden. 

Goede akoestiek met een goed design
Onze zelfontwikkelde akoestische producten passen in ieder interieur. Verwerk de 

akoestische materialen onzichtbaar of juist als eyecatcher in uw woning. 

Levering, montage en controle
De akoestische producten worden naar wens geleverd en gemonteerd door ons 

montageteam. Tot slot voeren wij een controlemeting uit om de akoestiekverbetering 

aan te tonen. Naast de belevenis van meer rust en wooncomfort, ziet u de waarde ook 

op papier.
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AKOESTIEK 
VERBETEREN 

BIJ HIFI AUDIO /  
HOME CINEMA /  

STUDIO
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono PHD absorptiemateriaal
Rivasono Skyline Diffuser
 

•  Maatwerk kast met surround apparatuur, scherm en in-wall speakers.

• De akoestische absorbers en bass-traps zijn in de kast onzichtbaar geintegreerd.

• In het plafond zorgen de Skyline Diffusers voor extra ruimtelijkheid.

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Panel VQ
 

•  De drie wandpanelen passen goed in het moderne en strakke interieur van de  

TV- audio- en gamingkamer in deze woning. 

• De drie kleinere panelen zorgen voor een optimale akoestiek.

• Kom langs voor tips hoe u het maximale uit uw kamer kunt halen.
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel
Rivasono CurveDiffuser & Basstrap

•  Het akoestisch materiaal van Rivasono zorgt in deze Home Cinema en muziekkamer voor 

precisie, ruimtelijkheid en strakke bassen uit de Devialet Phantom speakers. 

• Het unieke design, in het teken van Prince, is bepaald door de klant.

• Rivasono heeft de akoestische producten ontworpen.
Geluidsapparatuur geleverd door 
HiFI Solutions, Amsterdam
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Fabric Panel
Rivasono Plafondpaneel Ceiling Panel

•  Op maat gemaakte wandpanelen met afstand tussen elkaar opgehangen 

voor extra ruimtelijkheid in de geluidsweergave.

•  Dikte van 8 cm zorgt voor de juiste balans tussen midden en hoge tonen.

•  Ongewenste reflecties boven het plafond worden voorkomen door zwarte 

plafondpanelen, uitgevoerd met LED-verlichting.
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BLACK BEAUTY
Een maximale fi lm belevenis voor 10 personen in een bestaande ruimte. Dat heeft Ri-

vasono gecreëerd met deze Home Cinema in een moderne villa. 

Rivasono advies

Bij het ontwerp van de akoestische producten is rekening gehouden met een effi ciënte 

indeling. Vanwege de 10-persoons tribune-opstelling, het scherm, beamer en speakers 

mogen de producten niet te veel ruimte in beslag nemen. De wanden en akoestische 

producten zijn in zwart uitgevoerd om minimale afleiding van de fi lm te garanderen. 

De op maat gemaakte wandpanelen zijn, met afstand tussen elkaar, los aan de wand 

opgehangen. Hierdoor ontstaat een afwisseling tussen absorptie-reflectie-absorptie en 

dat zorgt voor extra ruimtelijkheid in de geluidsweergave. Van te voren is berekend wat 

de invloed van de bestaande wanden op de weergave van de lage tonen is. Door de 

wandpanelen hierop af te stemmen versterken zij elkaar. Hierdoor komen de bassen via 

twee grote subwoofers goed tot hun recht. Om de akoestiek en de geluidsapparatuur 

optimaal te laten samenwerken is samen met HiFi Number One de DSP en surround 

processor ingesteld op basis van een akoestische meting. 

Het resultaat

Met de gezamenlijke projectaanpak hebben Rivasono en HiFi Number One een top-fi lm 

belevenis gecreëerd met een optimale surround weergave.  Realisatie in samenwerking met: 
HiFi Number One, Leiden
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Design Panel

•  De akoestische wandpanelen met filmposter verbeteren de surround-

weergave van de frontspeakers in deze Home Cinema.

• Ongewenste reflecties van de zijwanden worden verminderd. 
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono CurveDiffuser Premium
Rivasono Skyline Diffuser

•  Drie Rivasono CurveDiffusers waarvan de buitenste zijn  

gecombineerd met basstraps.

•  Combinatie van CurveDiffusers en Skyline Diffusers maken 

een stijlvol stereobeeld met een diep en breed podium. 

•  Optimale akoestiek laten de kracht en precisie van de Wilson 

speakers volledig tot hun recht komen. 
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FORTE & FINESSE
Zowel muzikale kracht als details 

goed tot hun recht laten komen in een 

HiFi luisterruimte van een modern 

appartement, waarbij het akoestisch 

ontwerp past in het moderne en strakke 

interieur. Met die vraag ging Rivasono 

aan de slag. 

Rivasono advies

Uitdaging was om de Wilson speakers in 

de kleine ruimte goed tot hun recht te laten 

komen. De speakers zijn in staat om veel 

laagfrequente energie te produceren, 

waardoor een slechte akoestiek extra 

goed hoorbaar is. Op basis van een 

bestaand akoestisch model voor Home 

Cinema’s en akoestische berekeningen 

is een combinatie van wandpanelen 

geadviseerd. De wandpanelen worden 

op specifi eke locaties opgehangen als 

absorbers voor galmbeheersing en 

diffusers voor extra ruimtelijkheid. De 

CurveDiffusers verstrooien hoge en 

midden tonen, en absorberen lage tonen. 

Achter de CurveDiffusers is onzichtbaar 

een extra element geplaatst om de 

overtollige bass-energie te absorberen. 

Hierdoor ontstaat meer gelaagdheid van 

de bassen en meer podiumbreedte.

Het resultaat

De audioweergave klinkt, ondanks 

de relatief smalle ruimte, precies en 

ruimtelijk tegelijk. De Wilson speakers 

klinken in combinatie met de Devialet 

versterker snel en krachtig. De lage 

tonen klinken gedefi nieerd en met 

nuance, iets wat bij de combinatie met 

Wilson-power in een kleine ruimte niet 

vaak gerealiseerd wordt. 

AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wandpaneel Fabric Panel
Rivasono CurveDiffuser Premium
Rivasono Panels VQ

Realisatie in 
samenwerking met 
Multifoon HiFi, Rotterdam
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NATUURLIJKE 
SCHOONHEID

Een Hi-End audio en luisterruimte, geschikt als werkkamer en het tonen van video’s in 

een villa in Noord-Holland. De eigenaar wil daarbij zoveel mogelijk natuurlijke materi-

alen toepassen. Deze voorkeur heeft Rivasono samen met de muziekvoorkeur en het 

karakter van de audio-apparatuur meegenomen in een akoestisch ontwerp. 

Rivasono advies

In het akoestisch ontwerp zijn de wandpanelen opgebouwd uit verticale latten met een 

groef. Op berekende afstanden zijn deze van elkaar gemonteerd. Achter de panelen is 

absorberend materiaal geplaatst voor ieder een eigen frequentiegebied. Het centrale 

plafonddeel is op dezelfde wijze opgebouwd. De afwisseling van reflecterende en 

absorberende oppervlakken zorgt voor een gelijkmatig diffusie-effect. Op de voor 

audio belangrijke plaatsen wordt dit samen met de inbouwkast in de achterwand 

versterkt door de gebogen CurveDiffusers, die in de wanden zijn geïntegreerd. Met deze 

constructie worden de storende directe reflecties voorkomen en de latere reflecties 

bevorderd. 

Het resultaat

Een zeer genuanceerde geluidsweergave die overal in de kamer goed klinkt. Het klank 

karakter is warm en tegelijk akoestisch “fris”, waarbij hoge tonen worden behouden. 

Het stereobeeld is ruimtelijk met genuanceerde bassen. Het interieur is op basis van 

Rivasono specifi caties gerealiseerd door Meubelatelier Jacco Bakker. 

Realisatie in samenwerking met 
Meubelatelier Jacco Bakker, 
Heerhugowaard
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AKOESTISCHE PRODUCTEN 
Rivasono Wall Panel
Rivasono CurveDiffuser Premium

•  Wandpanelen opgebouwd in verticale latten van natuurlijk materiaal.

• Het centrale deel van het plafond op dezelfde wijze gebouwd als het 

wandpaneel.
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OPTIMALE BELEVING 
Goede akoestiek is bepalend voor een 

optimale geluidsbeleving. Wat we in een 

gemiddelde kamer horen, bestaat voor 

de helft uit direct geluid uit de speakers 

en voor de helft uit geluid dat door de 

wanden en het plafond wordt gereflec-

teerd. Dit geldt zowel bij HiFi stereo en 

surround als in een Home Cinema. 

Rivasono akoestisch model

Op basis van ruime ervaring met de 

akoestiek voor HiFi stereo en surround 

heeft Rivasono een schaalbaar akoes-

tisch model ontwikkeld. Met dit model is 

iedere ruimte akoestisch te verbeteren, 

met vooraf berekenbaar resultaat. 

HiFi in de huiskamer

Meer rust, elkaar beter verstaan en meer 

wooncomfort. Rivasono realiseert een 

grote verbetering van de HiFi weergave 

in de huiskamer, in de stijl van het inte-

rieur. Het akoestische model wordt ont-

worpen met materialen die grotendeels 

optisch onopvallend zijn. 

De juiste mix in akoestiek

Met de juiste mix van absorptie, reflectie 

en difussie tunen wij iedere luisterruimte 

of Home Cinema in akoestiek naar uw 

wensen, luistersmaak en gewenste am-

biance. Wij laten een ruimte groter klin-

ken dan hij is, geven een plaats vlak voor 

het virtuele podium of juist meer in de 

zaal, omringd door muziek. In een Home 

Cinema versterkt de akoestiek de sur-

round-effecten en komen zowel sterke 

geluiden als details goed tot hun recht. 

Geïntegreerde akoestiek

Speciaal voor audio hebben wij relatief 

voordelige akoestische producten ont-

wikkeld, die eenvoudig en snel in een 

bestaande ruimte zijn aan te brengen. 

Voor Hi-End luisterruimtes en Hi-End 

Home Cinema’s hebben wij een schaal-

baar wand- en plafondsysteem ontwik-

keld waarin alle akoestische elementen 

zijn geïntegreerd. Realiseer de gewenste 

interieurstijl door te kiezen uit kleuren 

en materialen en combineer met een 

ingebouwde bar, vitrine of werktafel. Wij 

leveren vooraf een impressie van het re-

sultaat in een 3D ontwerp. 

High Cinema beleving 

Voor een optimale filmbeleving is naast 

een akoestisch interieurdesign ook de 

juiste apparatuur nodig op het gebied 

van geluid, projectie, scherm, stoelen, 

verlichting en domotica. Wij werken sa-

men met een netwerk aan vaste part-

ners, met op ieder vlak eigen expertise. 

Samen bieden wij een geïntegreerde 

aanpak met één aanspreekpunt voor het 

project. De best mogelijke afstemming 

van alle componenten zorgt voor een 

optimale beleving. 

Huiskamer onzichtbaar akoestisch geoptimaliseerd

Huiskamer onzichtbaar akoestisch geoptimaliseerd Member of the Audio Engineering Society



54  •  INSPIRATIEBOEK 

Wij leveren voor iedere wens de ideale 

akoestische producten. Om dit te re-

aliseren ontwikkelen wij de producten 

veelal zelf en laten ze op eigen speci-

ficaties maken. Hierdoor stemmen we 

alle eigenschappen af op het doel van 

het product. 

Akoestisch maatwerk

De producteigenschappen worden afge-

stemd voor een optimale akoestiek. Bij 

het Rivasono Wandpaneel Design Panel 

stemmen we de absorberende eigen-

schappen af op de te bereiken maximale 

akoestiekverbetering. Aan de buitenkant 

niet te zien, aan de binnenkant akoestisch 

maatwerk voor maximaal resultaat. 

Innovatie 

Door de ontwikkeling van onze eigen 

producten kunnen wij samen met onze 

toeleveranciers blijven innoveren, zoals 

akoestische panelen voorzien van iede-

re afbeelding en in iedere vrij te bepalen 

vorm. 

Voordelig

Bij projecten waar een lage kostprijs van 

belang is, bieden wij een voordelige op-

lossing. Wij combineren materiaal dat in 

grote hoeveelheden wordt geproduceerd 

met eigen ontwikkelde frames. Hierdoor 

kunnen we maatwerk tegen massapro-

ductie-prijzen bieden. Uiteraard met op-

timale akoestische werking.

Maatwerk

Wij vervullen alle wensen op het gebied 

van akoestiek, materialen en kleuren. De 

door ons ontwikkelde Signature serie 

voor audio en Home Cinema wordt via 

CNC machine precisie en ambachtelijk 

handwerk geproduceerd door een Ne-

derlandse meubelatelier. 

Milieubewust

Wij gebruiken vooral gerecyclede en/of 

natuurlijke materialen voor onze pro-

ducten. Ook naderhand zijn deze pro-

ducten te recyclen. Denk aan hout, alu-

minium en steenwol. Een veelgebruikt 

absorptiemateriaal is gemaakt van ge-

recyclede frisdrankflessen. Doordat de 

akoestische materialen niet kunnen slij-

ten, verwerken wij de producten bij end-

of-life opnieuw. Wij werken met regio-

nale toeleveranciers om het transport 

zoveel mogelijk te beperken.

EFFICIËNT MET AMBACHT 

Rivasono 4.6 Freeform. Akoestisch paneel met 

gebogen frame. In elke vorm te maken door middel 

van de buigmachine.
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E PRODUCTEN

NRC: Noise Reduction Coefficient  
Gemiddelde waarde als indicatie van de 
akoestisch absorberende werking. 

Brandklasse 
Waarde en klasse - indien van 
toepassing

ECO 
Sustainability score, weergegeven in 
percentages: 
•  Gerecycled materiaal gebruikt bij de 

fabricage.
•  Herbruikbaarheid van het product bij 

de gelijke toepassing.
• Mate van recyclebaarheid bij end-of-
life.

Prijs/m2 
Indicatie van de gemiddelde prijs per m²,  
excl. BTW en exclusief montage. 

Prijs- en specificatie wijzigingen 
voorbehouden.

Kijk voor praktijkvoorbeelden op:
https://rivasono.nl/projecten/
praktijkvoorbeelden

Wall Panel System Aku
Wandpanelen, aan elkaar te verbinden tot 
groter totaaloppervlak.
• Op maat te snijden
•  Wandarmaturen kunnen worden 

doorgevoerd
•  Aan de wand verlijmen of in frame te 

monteren
• Afm. BxHxD 60x270x4 cm
•  Zichtzijde wit, met structuur lijkend op 

stucwerk 
NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 A2, s1,d0    44/90/110  € 119

Wall Panel System VQ
Wandpanelen, aan elkaar te verbinden tot 
groter stevig en relatief stootvast, totaal-
oppervlak. 
• Op maat te snijden
•  Wandarmaturen kunnen worden 

doorgevoerd
•  Aan de wand verlijmen of in frame te 

monteren
• Afm. BxHxD 60x270x4 cm
•  Verkrijgbaar in wit, licht- en donkergrijs 

en zwart 
NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,94 A1-EN13501 44/90/100 € 252

Panel SAB 
Wand- en plafondpaneel met facet-rand.
•  Als solitair paneel en aaneengeschakeld 

toe te passen
•  Op maat te snijden bij het uitvullen van 

nissen e.d.
•  Zichtzijde en randen in kleur wit, facet-

rand voor strakke onderlinge aansluiting
•  Afm. 60x60, 60x120, 120x120 cm, 4 cm 

dik

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,90 A1-EN13501  44/100/100  € 74

Wall Panel System Tex
Wandpanelen, aan elkaar te verbinden tot 
groter totaaloppervlak.
•  Op maat te snijden
•  Wandarmaturen kunnen worden 

doorgevoerd
•  Aan de wand verlijmen of in frame te 

monteren
• Afm. BxHxD 60x270x4 cm
• Zichtzijde leverbaar in 16 kleuren

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 A2, s1,d0    44/90/100  € 156

Wandpaneel  
systemen
Wandvullende en onopvallende panelen 
van vloer tot plafond.  

Panel SAB
Het wandpaneel Panel SAB laat zich goed 
combineren tot grote vlakken en passend 
te maken in een bestaande nis of wandseg-
ment. De facet-rand zorgt onderling voor 
strakke randen. 

Aku, Tex en VQ systeem
De systemen Aku, Tex en VQ kunnen naar 
wens in een eigen frame worden gemon-
teerd. De panelen zijn daarmee naderhand 
te vervangen en verplaatsen. 

Systeem Tex
Wandpaneel systeem Tex is leverbaar in 
nuance- en accentkleuren met een stijlvol 
structuur uiterlijk.

Systeem VQ
Het systeem VQ is een ideale stootvaste 
en afwasbare oplossing, bijvoorbeeld voor 
keukens. 
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Wandpanelen 
Verbeter de akoestiek snel met Rivasono 
wandpanelen. Als een schilderij aan de wand 
op te hangen.

Design Panel
Als eye catcher is het Design Panel ontworpen. 
Geef het paneel een unieke uitstraling met een 
eigen foto of reclame artwork. 

Design Panel Freeform
Een paneel in een andere vorm? Het Design 
Panel Freeform wordt exact op maat gemaakt, 
in iedere vorm. Bijvoorbeeld spits toelopend 
om het in een nis te plaatsen

Color Panel
Maak een unieke collage met het Color Panel. 
Creëer oneindig veel combinaties met ver-
schillende vormen en kleuren.

Panel VQ
Het Panel VQ heeft een modern strak uiterlijk. 
Het is relatief stootvast met een zeer goede 
akoestische werking. 

Fabric Panels
De grootste keuze uit akoestische stoffen en 
kleuren biedt de Fabric Panel. Het gestof-
feerde paneel wordt exact op maat gemaakt in 
2 diktes. De 8 cm variant biedt extra lage tonen 
absorptie. 

Color Panel
Wandpaneel met strak oppervlak.
•  Paneeloppervlak in 34 kleuren leverbaar
•  Solitair, of met meerdere panelen 

gecombineerd, als multicolor collage op 
te hangen

•  Frame aluminium of optioneel in een 
RAL kleur leverbaar

•  Afm. 60x60, 60x120, 60x240, 120x120 cm, 
4 cm dik.

• Brandvrij 

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 A2, s1,d0    44/90/110  € 119

Design Panel 3.5
Wandpaneel met foto of afbeelding. 
•  Dun frame: zij-aanzicht 3,5 cm, in 

alumnium kleur of iedere RAL kleur 
leverbaar

• Zeer goede geluidsabsorptie 
•  Wordt geleverd met akoestsich doek 

bedrukt met afbeelding of foto naar 
wens

•  In iedere maat leverbaar tot hoogte of 
breedte van 5,5 m 

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 B-s1, d0 (PMD) 44/80/80 € 152

Panel VQ
Wandpaneel met strak en stevig 
oppervlak. 
•  Relatief stootvast oppervlak, afwasbaar 

en brandvrij
•  Leverbaar in wit, licht- en donkergrijs, 

zwart
•  In iedere maat tot max. 120x270 cm, 

4 cm dik 

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,94 A1-EN13501 44/90/100 € 252

Fabric Panel 4
Wandpaneel met zeer goede absorptie 
van hoge- en middentonen.
•  Keuze uit vele akoestische 

bekledingsstoffen en kleuren
• Gemakkelijk als schilderij op te hangen
• Exact op maat leverbaar, 4 cm dik

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,93 - 35/100/100 € 142

Design Panel 4.6 freeform
Wandpaneel met vrij te kiezen vorm.
•  Frame: zij-aanzicht 4,6 cm, in aluminium 

of RAL kleur naar wens leverbaar
•  Zeer goede geluidsabsorptie
•  Doek te bedrukken met afbeelding naar 

wens
•  In iedere vorm leverbaar; rond, ovaal, 

driehoek, spits e.d.
•  Gemakkelijk aan meegeleverde beugels 

aan de wand te hangen
• Verwijderbaar, verplaatsbaar
NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 B-s1, d0 (PMD) 44/80/80 € 284
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Plafondpanelen 
Verbeter de akoestiek effectief en relatief 
voordeling met Rivasono plafondpanelen. 
Snelle montage met groot effect.

Ceiling Panel kader
Het Ceiling Panel wordt eenvoudig aan haken 
opgehangen. Leverbaar in wit, in 34 kleuren 
of voorzien van een eigen foto of afbeel-
ding. 

Ceiling Panel randloos
Voor een extra strak uiterlijk is het Ceiling 
Panel randloos leverbaar. Het paneel wordt 
aan haken of kabels opgehangen. Bij geringe 
kamerhoogte wordt het direct aan het pla-
fond verlijmd. Net als het Ceiling Panel 
kader te combineren met inbouwspots en 
leverbaar in iedere RAL kleur. 

Plafondbaffle CT
Als het originele plafond in het zicht moet 
blijven en/of bij grote hoogten is de Pla-
fondbaffle CT ideaal. Beide zijden zijn  
absorberend en hebben daardoor een grote 
akoestische werking. 

Ceiling Panel kader/wit
Plafondpaneel in aluminium frame.
• Te combineren met verlichting
• Aan haken op te hangen
•  Zichtzijde in wit, frame aluminium of 

optioneel in een RAL kleur leverbaar
•  Afm. 60x120, 60x240, 120x120 cm. 

Totale dikte 4 cm

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 A1 44/90/100 € 68

Ceiling Panel randloos/wit
Plafondpaneel met minimalistisch strak 
uiterlijk.
•  Oppervlak met fijne structuur, lijkend op 

stucwerk
•  Zowel direct tegen het plafond te 

verlijmen als ook aan haken worden 
gehangen

• Kleur wit
•  Afm. 116x116, 116x176, 116x236, rond 

80, 120 diam, ovaal 116x176 cm. 4 cm dik

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,91 A2-s1, d0 44/100/100 € 90

Ceiling Panel randloos/kleur
Plafondpaneel met minimalistsich strak 
uiterlijk, in iedere RAL kleur leverbaar.
•  Zowel direct tegen het plafond te 

verlijmen als ook aan haken worden 
gehangen

•  Zichtzijde in iedere gewenste RAL kleur 
leverbaar, vanaf 4 stuks per kleur

•  Afm. 116x116, 116x176, 116x236, rond 
80, 120 diam, ovaal 116x176 cm. 4 cm dik

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,91 A2-s1, d0 44/100/100 € 144

Plafondbaffle CT
Plafondbaffle, voor verticale montage, 
met strak randloos uiterlijk. Gemakkelijke 
montage.
•  Extra goede werking door absorptie aan 

beide zijden
•  Kleur rondom wit
•  Ophangen aan haken (lengtes 6,15, 

20, 30, 100 cm) of verstelbare kabels 
(lengte 10-200 cm).

• Afm. 120x30, 120x60 cm. 5 cm dik
NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,90 A1-EN13501 44/80/80 € 92

Ceiling Panel kader/kleur
Plafondpaneel in kleur, met aluminium 
frame.
• Te combineren met verlichting
• Aan haken op te hangen
•  Zichtzijde in 34 kleuren leverbaar, frame 

aluminium of optioneel in iedere RAL 
kleur leverbaar

•  Afm. 60x120, 60x240, 120x120 cm. 
Totale dikte 4 cm

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 A1 44/90/100 € 68
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Probleemoplossers
Panelen onzichtbaar, verplaatsbaar en  
tijdelijk inzetbaar. 

Panel CA
Plafonds met balken en segmenten laten 
zich prima akoestisch absorberend ma-
ken met het Panel CA. Leverbaar in 34 
kleuren voor een passend, onopvallend 
uiterlijk.

Floor Panel/Desk Panel
Is er tijdelijk meer rust gewenst? Het Floor 
Panel en Desk Panel zijn beiden te voor-
zien van een afbeelding naar wens, zoals 
reclame artwork of huisstijl kleuren. Het 
interne 4 cm dikke absorptiemateriaal 
zorgt voor een maximale werking aan bei-
de zijden.

Flexplekken
Bij flexwerkplekken of kantoortuinen bieden 
de panelen rust en verminderen overlast. 
Het Floor Panel is met wielen leverbaar 
voor maximale flexibiliteit. 

Panel CA
Akoestisch plafondpaneel, op maat te 
snijden.
•  Op maat te snijden voor het uitvullen 

van plafondsegmenten, om zo het 
plafond optisch onopvallend akoestisch 
absorberend te maken.

•  Zichtzijde leverbaar in 34 kleuren
• Afm. 60x240x2,5 cm

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 A1 44/90/100 € 39

Desk Panel
Bureaupaneel met modern uiterlijk.
•  Aan beide zijden voorzien van 

akoestisch doek, bedrukt met een 
afbeelding naar wens

•  Doek naderhand gemakkelijk te 
vervangen

•  Zeer goede geluidsabsorptie, aan beide 
zijden werkend

• Ook voor hoogte-verstelbare bureau’s

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 B-s1, d0 (PMD) 44/80/80 € 393

Floor Panel
Vrijstaand akoestisch paneel.
•  Voorzien van een akoestisch doek aan 

beide zijden, bedrukt met een afbeelding 
naar wens

•  Doek naderhand gemakkelijk te 
vervangen

•  Zeer goede geluidsabsorptie, aan beide 
zijden werkend

•  Exact op maat leverbaar
•  Leverbaar met voeten, optioneel met 

zwenkwielen

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 B-s1, d0 (PMD) 44/80/80 € 393
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Luisterruimte / Home 
Cinema / Live muziek
In de gemiddelde kamer horen we voor de 
helft de apparatuur. De Rivasono producten 
verbeteren de andere 50%. 

CurveDiffuser/Flat Diffuser
De belangrijkste toevoeging aan een stereo- 
of surroundset is de CurveDiffuser Premium 
en Flat Diffuser Premium. In diverse vormen:
• Als enkele toevoeging
•  Meerdere als deel van een luisterruimte of 

Home Cinema
•  Geïntegreerd in het audio Wand- en  

Plafondsysteem Premium

Diffusie, absorptie en reflectie worden opti-
maal gecombineerd. De panelen zijn geheel 
op maat leverbaar. De perfecte combinatie 
van Hi-End design en akoestiek.

Fabric Panel 8
Het paneel beheerst galm en voorkomt  
ongewenste eerste reflecties.

Skyline Diffuser
Ongewenste plafondreflecties voorkomen 
met behoud van hoge tonen maakt de Sky-
line Diffuser mogelijk. Het paneel is licht- 
gewicht en gemakkelijk te verwerken.

Flat Diffuser Premium
Diffuser 2D voor hoge en middentonen.
• Hoogwaardige constructie
•  Leverbaar in houtsoorten en RAL 

kleuren
•  Afm. hoogte: 60, 120, 180, 240 cm, 

breedte: 60, 90, 120, 240, of op maat
•  Als solitair element aan de wand te 

hangen of als wand-systeem toe te 
passen

Audio wand- en plafondsysteem Premium
Wand- en plafondsysteem voor Hi-End 
audio en home cinema toepassingen.
•  Volledige integratie van basstraps, 

absorptie, reflectie en diffusie
•  naar wens te combineren met kast, 

vitrine, bar
• Geheel op maat gemaakt
• Het beste in akoestiek en design

CurveDiffuser Premium
Diffuser 2D voor hoge en middentonen en 
absorber voor overtollig laag.
•  Hoogwaardige constructie, leverbaar in 

houtsoorten en RAL kleuren
•  Afm. hoogte: 60, 120, 180, 240 cm, 

breedte: 60, 90, 120, 240 cm, of op maat
•  Aan de wand te hangen of vrijstaand te 

gebruiken

Fabric Panel 8
Wandpaneel met zeer goede gelijkmatige 
absorptie van lage, midden en hoge tonen.
•  Keuze uit vele akoestische 

bekledingsstoffen en kleuren
•  Gemakkelijk als schilderij aan de wand 

te hangen
•  Exact op maat leverbaar, 8cm dik
•  Naast absorptie van hoge en midden 

tonen, extra goede absorptie van lage 
tonen

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,93 - 35/100/100 € 175

Skyline Diffuser
Diffuser 3d voor hoge en middentonen; 
voorkomt ongewenste eerste reflecties.
•  Ideaal voor plafondmontage of achter 

luisterpositie
•  Lichtgewicht, overschilderbaar
•  Leverbaar in wit, grijs en zwart
•  Afm. 59.8x59.8x15 cm

NRC Brandklasse ECO Prijs/m²
0,95 B-s1, d0 (PMD) 44/80/80 € 393
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