
WONEN WERKEN AUDIO

AKOESTIEK  DESIGN  VOOR

Met goede akoestiek
beter horen 



Wat doen wij 

adviseren, 
akoestische 
metingen en 
berekeningen

het maken en leveren van 
akoestische producten

Rivasono



Rivasono

akoestiek verbeteren in 
woningen

akoestiek verbeteren bij  
bedrijven en instellingen

akoestiek voor muziek, 
audio en home-cinema

750 projecten gerealiseerd  



De belangrijkste akoestische factor voor beter horen 

Het heen- en weer kaatsen 
van het geluid tussen 
wanden en vloer/plafond.

Galm



Het geluid dat door wanden en 
vloer/plafond gereflecteerd 
wordt, heeft grote invloed op hoe 
het geluid (spreken, TV/Radio, 
koffiemachine enz.) klinkt.

50% direct geluid   50% reflecties

Hoe geluid in een ruimte klinkt

Reflecties van wanden en vloer/plafond



De belangrijkste akoestische factor (hier)

De tijd die het geluid 
tussen wanden en 
vloer/plafond heen- en 
weer blijft kaatsen.

En het verschil daarbij tussen lage, midden en hoge tonen.

Galm in huis



Galm en slechte spraakverstaanbaarheid

In tijd vertraagde 
reflecties van wanden en 
vloer/plafond



Galm en slechte spraakverstaanbaarheid

Proberen te verstaan in de mix 
van direct en vertraagd geluid is 
erg vermoeiend.

Nog lastiger is als de galmduur 
bij bepaalde frequenties (toon- 
hoogten) anders is als bij de 
andere frequenties.



De ideale akoestiek bepalen

De onbehandelde situatie opnemen (foto’s /meting) 

Berekenen wat er nodig is voor verbetering 

De optimale producten/materialen erbij selecteren

1

2

3

4

In 4 stappen naar goede akoestiek



Stap 1 - De galm meten via RT60

Via een akoestische meting

Meten hoe lang het duurt tot het 
geluid 60 dB lager is dan het 
oorspronkelijke geluid van het schot.

Rivasono: minimaal over 6 octaafbanden, 
van laag tot hoog: info over klankkarakter 
van een kamer.



Stap 1 - Galmmeting over 6 toonbanden
Het belang van de uitgebreide meting 

1 toonhoogte: 
RT60 0,45 sec

6 toonhoogtes: 
RT60 0,86 - 0,41 sec

Dezelfde 
ruimte



Stap 1 - Galmmeting over 6 toonbanden

Eén gebouw, 
diverse ruimtes, 
alle met een 
verschillend 
klankkarakter: 
verschil in 
galmtijd bij laag, 
midden en hoog

Het belang van de uitgebreide meting 



Stap 2 - De gewenste akoestiek bepalen
Van de bestaande naar de ideale akoestiek

125     250         500      1000   2000    4000 125     250         500      1000   2000    4000

Huidige akoestiek

47%
van de advieswaarde

Te verwachten akoestiek

98%
van de advieswaarde

Minder 
galm en 
meer 
gelijk bij 
laag, 
midden 
en hoog.



● de advieswaarden uit het bouwbesluit

● het gebruik van de ruimte / aantal aanwezigen

● is er sprake van mix van spreken en audio? 

● ambiance: zodat wat je ziet harmonieert met hoe de ruimte klinkt 

● prikkelarm (zorg) of ouderen 50+ (hoge tonen)

● audiogram en persoonlijke wensen

Stap 2 - De gewenste akoestiek bepalen

Bij het berekenen van de ideale akoestiek nemen wij mee:



Stap 2 - Ook met audiogram
Compensatie voor afwijkingen door selectief 
bepaalde toongebieden meer of minder te dempen



Welke akoestische 
aanpassingen zijn 
nodig om van de 
huidige akoestiek 
naar de gewenste 
akoestiek te gaan

Stap 3 - Berekenen 



Stap 4: De producten en materialen kiezen

De ideale mix

geluidsabsorberende eigenschappen

design / uiterlijk

montage-tijd

prijs

brandklasse / stootvast / afwasbaar 

vast of verplaatsbaar

gerecyled / te recylen



Akoestische producten voor specifieke hoorwensen 

Rivasono kan de akoestische werking van de panelen afstemmen op de  
individuele hoorwensen en het persoonlijk audiogram

Opbouw van 
een akoestisch 
paneel dat lage 
tonen wel 
absorbeert en 
hoge tonen niet 
absorbeert

LAGE TONEN

LAGE TONEN

HOGE TONEN

LAGE TONEN

HOGE TONEN

HOGE TONENOpbouw van 
een akoestisch 
paneel dat hoge 
tonen wel 
absorbeert en 
lage tonen niet 
absorbeert 

Bestaande wand Akoestische materialen Zichtlaag (kleur naar keuze)



Grondstoffen hergebruikt in de akoestische producten

Oude PET flessen 
worden verwerkt tot  
hoogwaardig 
akoestisch absorptie- 
materiaal

Afgedankte 
uniformen wordt vilt 
voor akoestische 
panelen



Stap 4: De producten en materialen kiezen



Producten voor aan de wand



Producten voor aan de wand



Producten voor aan de wand



Producten voor aan de wand



Producten voor aan de wand



Producten voor aan het plafond



Producten voor aan het plafond



Producten voor aan het plafond



Producten voor aan het plafond



Akoestische producten voor audio in huis



Meer praktijkvoorbeelden: 

https://www.rivasono.nl/projecten/praktijkvoorbeelden


Showroom

persoonlijk 
advies en
alle product- 
voorbeelden

welkom in onze 
showroom !



4: De producten en materialen kiezen

Ervaar het verschil 
in onze showroom

Akoestisch behandeld Oorspronkelijk
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