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Denk goed na over de akoestiek in uw woning of bedrijfspand!
Eén van de dingen die steeds belangrijker worden bij de inrichting is rekening houden met akoestiek. We houden
steeds meer van sobere interieurs met
een Scandinavisch accent. Interieurs
waarin voornamelijk harde materialen worden gebruikt zoals keramische
tegels, marmer, natuursteen, beton of
pvc, al dan niet gegoten. Gemakkelijk
schoon te maken, niet stoffig en dus
ook fijn voor de allergische mens.
Shutters en houten horizontale lamellen zijn een hit en glad gestuukte muren
doen het ook goed in de huidige interieurs. Maar voor de akoestiek is het niet
bevorderlijk. Geluidsgolven weerkaatsen gemakkelijk via de harde materialen en dat resulteert in een vervelende
galm in huis of als je meerder gasten

ontvangt is het moeilijker elkaar te verstaan omdat de stemmen luid en ogenschijnlijk schel binnenkomen. Het is dus
van groot belang dat de geluidsgolven
op de een of andere manier gebroken
worden zodat ze aan snelheid verliezen
en dus ook minder hard binnen komen.
Er zijn best wel wat tips waarmee je zelf
aan de slag kunt:
● Hang voor de ramen gordijnen van
een volle stof zoals een rijke velours,
jacquard of wollen stof van plafond
tot aan de vloer.
● Leg een kleed op je harde vloer.
● Kies voor een gestoffeerde bank i.p.v.
één van leer.
● Wil je geen kleed op de vloer? Hang
het dan aan de muur, dat helpt voor
de akoestiek zelfs nog beter. Voor
elke stijl zijn er mooie wandkleden te
vinden; echt niet alleen macramé…
● Dock Four is een wandsysteem met
verschillende mogelijkheden die ook

met akoestisch materialen kunnen
worden uitgevoerd.
● Creëer in grotere ruimten verschillende hoeken met hoge en lage meubelen, misschien zelfs met een roomdivider, kast of bank in het midden van
de ruimte.
● Grote planten doorbreken ook de
geluidsgolven. Bovendien blijft groen
in de mode zeker zolang het milieu
een hot item is. De cactus wordt op
het moment verdrongen door grote
planten met grote bladeren.
l Er zijn zelfs lampen van bijvoorbeeld
vilt, die extra geluid absorberend
werken.
Wil je echt een minimalistisch interieur
met zo min mogelijk zichtbare onderbrekingen, dan zijn er tegenwoordig ook
steeds meer oplossingen:
● Kies voor akoestische panelen; die
kunnen decoratief zijn of onopvallend
en muur vullend.

● Veel schilderijen kunnen worden geleverd op akoestisch materiaal zoals
de klassiekers van de Muurmeesters.
● Een spanplafond kan ook met extra
dempend materiaal gemaakt worden:
een stoffen plafond voor een heel
strak uiterlijk, waar je ook gemakkelijk je lichtplan kunt toepassen.
● Een iets goedkoper alternatief zijn
plafondplaten van akoestisch materiaal dat extra absorberend werkt.
deze kunnen zelfs worden verrijkt
met een bedrukte stof. Je ziet ze
vaak in horecagelegenheden of kantoorgebouwen.
Kom je er zelf niet uit? Volg mijn
bord akoestiek op Pinterest; https://
nl.pinterest.com/huisvanbinnen/akoestiek/. Of loop eens binnen in de winkel
aan de Kerkweg 2! We helpen je graag
op weg en kunnen eventueel een berekening voor je doen wat je nodig hebt
voor een goede en prettige akoestiek.
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf  C.  B

www.bouwbedrijfcbos
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bouwen
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

