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Baffels & 
Plafondeilanden

Verbeter akoestisch comfort  
& creëer dimensie 
in grote ruimtes.

Goede akoestiek voor een gezond binnen-
klimaat in een flexibele, multifunctionele  

leefruimte, op maat van jouw interieur.

Design your comfort. 
Sounds like silence.

www.doxacoustics.eu



 Materiaal: keuze uit oa. melamineschuimstof, 

polyestervezels of glaswolvezels. Evenwaardig op 

akoestisch vlak, maar verschillend in brandklasse, 

recylceerbaarheid en robuustheid. 

Deze vrijhangende elementen verbeteren het 

akoestisch comfort in grote ruimtes én kunnen 

als designaccenten toegepast worden. Ze zijn 

zowel geschikt voor nieuwe als te renoveren ruimtes.  

De elementen worden vervaardigd uit diverse materialen 

en zijn in verschillende vormen , afmetingen en kleuren 

beschikbaar.  

 

Plafondeilanden bestaan uit 1 of meerdere pendelende 

geluidsabsorberende panelen, al dan niet eenzijdig 

bekleed met textiel, opgehangen aan kabels.   

 

De plafondbaffels zijn geluidabsorbers die verticaal of 

horizontaal gemonteerd worden, al dan niet tweezijdig 

bekleed. Ze kunnen ook toegepast worden aan plafonds 

met betonkernactivering. 

Baffel & 
Plafondeiland  

 Afwerking: keuze uit naakte materialen, 

afwerking met verflaag, een vlies of bekleding 

met textiel - met of zonder kader. De vormelijke 

en kleurmogelijkheden zijn legio.

 Functie: integreer de elementen onopvallend in 

je interieur of gebruik ze om een accent aan te 

brengen in je ontwerp op vlak van kleur, vorm of 

dimensie. 

 Techniek: garandeer toegang tot 

plafondtechnieken of integreer technieken in 

de elementen zelf. 

Speel met dimensie, vorm en kleur.

OPTIES



 ✓ Hoge absorptiewaarden

 ✓ Dimensie creëren

 ✓ Speelse of kleurrijke accenten

 ✓ Flexibele & modulaire toepassing

 ✓ Toepasbaar met betonkernactivering

 ✓ Basisuitvoering of design afwerking

 ✓ Individueel of gegroepeerd opgehangen

 ✓ Integreerbaar in elk interieur

 ✓ Snelle & eenvoudige montage

VOORDELEN

Plafondeilanden:

  ABSO Kussen

  Balance

  D-Panel

  Float Polar

  Stereo

  Strato

  ...

Baffels:

  ABSO Kubus

  Absorber Linear

  Absorber Plano

  Absorber Rondo

  D-Panel Baffel

  D-Panel Cube

  Stereo Baffel

  ...

OPLOSSINGEN

Voor elke ruimte, 
een oplossing op maat



 ✓ Hoogwaardige producten

 ✓ Acoustics as a Service

 ✓ Projectmanagement

 ✓ Geluidsmeting

 ✓ Maatwerk

 ✓ Montage

DOX-SERVICE

Nood aan
een project op 
maat?

Maak een afspraak voor
advies op maat van jouw
project: info@doxacoustics.eu
of +32 (0)3 309 14 22.

www.doxacoustics.eu DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

Wand- & Plafondpanelen

Baffels & Plafondeilanden

Akoestische Schermen

Akoestische Bekleding

Akoestisch Meubilair

#designyourcomfort #soundslikesilence


