
Acousticode Noise
canceling

Glas en beton zijn vandaag populaire materialen in de bouw van 
kantoren, maar ook van residentiële projecten waar een industriële look 

wordt nagestreefd. Mooi , maar jammer genoeg ook de ideale mix voor een 
slechte akoestiek. 

‘Acousticode’ wil een efficiënte én mooie oplossing bieden om de nagalm
van geluid in een ruimte te verlagen...en bijgevolg de akoestiek gevoelig te 

verbeteren. Door de juiste combinatie van de connector-profielen en de strips 
in akoestisch materiaal kan je de akoestiek in de ruimte gevoelig verbeteren.
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Acoustistrip ecologische noise canceling

Tijdens het ontwerpproces van deze 
strips gingen we uiteraard op zoek 
naar een materiaal met de beste 
geluidsabsorberende waarden.  
Maar we wilden ook een mens- en 
milieuvriendelijke oplossing.

Als grondstof voor deze acoustistrips 
kozen we daarom voor een ecologisch 
materiaal dat  bestaat uit geperste 
polyestervezels waarvan 50% afkomstig 
is van gerecylceerde petflessen. 

Het materiaal is vrij van chemische 
bindmiddelen, niet irriterend voor 
huid en ogen, huidvriendelijk en anti-

allergisch.
Acoustistrips zijn anti-statisch en trekken 
dus weinig vuil aan. Door de aard van de 
vezels is er ook geen schimmelvorming 
mogelijk.

Ook op vlak van brandveiligheid 
kreeg onze grondstof een hoge score. 
Acoustistrips zijn dan ook brandveilig en 
vlamdovend (DIN 4102-B1)

Om de cirkel rond te maken, zijn de 
strips makkelijk demonteerbaar en 100% 
recycleerbaar. Ze kunnen dus actief 
bijdragen tot een circulair bouwproces.

Acousticonnector Acoustistrip

_  thermo es
 21 x 57 mm [L472]

 enkel binnen

_  thermo ayous light
 21 x 57 mm [L472]

 enkel binnen

small : 12 x 38 mm [L473]

coal

rock

mist

snow

medium : 12 x 68 mm [L474]

large : 12 x 118 mm [L475]

8.

Acousticode
Combineer de connector met
één of meerdere formaten 
van de strip.



Acousticode inspiratie
Een rustgevende akoestiek én een wand met karakter. 
Acousticode combineert beide. De thermisch behandelde houten profielen 
hebben een natuurlijke kleurschakering en laten zich goed combineren met 
de 4 neutrale kleuren van de acoustistrips.
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Acousticode
thermo ayous light + acoustistrip ‘snow’
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Code &
Acousticode
A perfect match!

Een Code-wand van binnen naar buiten
laten doorlopen... het kan én het 
creërt een extra ruimtegevoel.

En wat denk je van een concept waarbij
code en acousticode worden 
gecombineerd? Stel zelf je persoonlijke 
mix samen.
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