
AKOESTISCH
BUREAUSCHERM



Bureauscherm
Heb je op de werkplek last van bellende of voorbijlopende collega’s, 
of ligt de tafel van je collega’s vol met rotzooi, dan ben je snel afgeleid 
van je eigen werk. Akoestische bureauschermen worden gebruikt 
om afleidingsprikkels, zoals beweging en geluid op de werkplek te 
verminderen. Ze zorgen daarmee voor een toename van de concentratie 
en productiviteit van de gebruiker.

Verminder afleidingsprikkels als 
beweging en geluid



Opzetwand
De akoestische opzetwand is een 
bureauscherm dat op het tafelblad geklemd 
wordt middels twee bladklemmen. Het 
paneel begint hierbij 1,5cm vanaf de 
bovenkant van het tafelblad, waardoor 
kabels eenvoudig onder het paneel door 
kunnen. Voor een merkbaar akoestisch effect 
adviseren wij om het paneel minimaal 50cm 
hoog te bestellen.

Voorzetwand

Tussenwand

De akoestische voorzetwand is een variant 
op de opzetwand die niet op, maar voor 
de tafel geklemd wordt. Het voordeel 
van dit akoestisch paneel is dat hij ook als 
schaamschot dienst doet. Met name bij zit-sta 
werkplekken is dit een gewenste situatie. De 
plek van de bladklemmen wordt per project 
bepaald, waardoor de hoogte van het paneel 
boven en onder het blad naar wens bepaald 
kan worden.

Het akoestische tussenscherm is een 
bureauscherm voor duo-werkplekken. Dit 
scherm wordt op het frame van de tafel 
tussen de werkplekken in gemonteerd. 
Dit kan schadevrij door middel van twee  
krachtige magneten of door middel van 
schroefdraad door het tafelframe. Door 
de bevestiging op het frame kunnen de 
tafelbladen los bewegen ten opzichte van 
het akoestische bureauscherm.
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Akoestische vulling op basis van 
gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen 
schimmelvorming en voldoet aan 
brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95

Akoestiek

Kies zelf je stoffering 
of print en wissel 
eenvoudig. 

Kies voor een alu, wit 
of zwart frame. 

Stel zelf samen!
De akoestische bureauschermen zijn geheel zelf samen 
te stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering, kleur 
frame en het type bevestiging. De stoffering van de 
bureauschermen is eenvoudig te verwisselen. 



Opzetwand Tussenwand Voorzetwand
meerprijs: €40

specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
type  opzetwand  |  voorzetwand  |  tussenwand
positie  25cm uit de kant tenzij anders aangegeven

bevestiging

Specificaties

70mm
30mm

30mm



SENSE OF SILENCE


