H OOG W A A R DI G E

A K OES T I S C H E

OPL OS S I N G EN

BASIC
Maatwerk standaard

Levering en montage

Geluidsmetingen en afspraak op locatie

Eigen productie faciliteiten

Peutz gecertificeerde oplossingen

Vraag vrijblijvend een offerte aan via AKMA.NL

“De basis voor een
gezonde werkplek”
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BASIC

BASIC

INTERESSE IN
ONZE ANDERE
PRODUCTEN?
Naast onze BASIC panelen produceert Akma nog diverse andere akoestische
maatoplossingen. Ons standaard oplossingen bestaan verder uit de Fabric en
Acoustic Art panelen, dividers en bureauschermen en onze Softpanel Sport
panelen. Vraag gerust ook een van de andere brochures aan of neem een
kijkje op onze website www.akma.nl.
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Basic panelen, breed toepasbaar
AKMA
Kerkeinde 34 | 5254 LD Sleeuwijk | T +31 (0)183 304 102
info@akma.nl | www.akma.nl

BASIC
Toepassingen

ONZE BASIC PANELEN
VOOR OPTIMALE AKOESTIEK
plafond

wand

Afmetingen

Ruimte akoestiek is van essentieel belang in elke omgeving. Goede akoestiek
heeft namelijk een positieve effect op het gedrag en de gezondheid van mensen.
Daarnaast bepaald de akoestiek ook het comfort en de beleving van een ruimte.
Belangrijk dus in elke omgeving waar mensen wonen, werken en hun vrije tijd

35 mm

door brengen.
Akma is producent van hoogwaardige

een hoogwaardig mineraal absorptie

akoestische oplossingen. De BASIC

materiaal. Aan de zichtzijde is het

is het akoestisch ‘instappaneel’ van

paneel standaard afgewerkt met een

Akma. Een hoge akoestische waarde, uit

wit glasvlies. In overleg en tegen een

voorraad leverbaar in diverse gestan-

meerprijs zijn vele andere kleuren

daardiseerde maatvoeringen en scherp

mogelijk. Het kader omklemd aan de

geprijsd. Het paneel is rondom voorzien

zichtzijde de akoestische vulling en

van een aluminium kader gevuld met

afwerking.

240 cm

120 cm

vierkant

rechthoek

Vormen

rond

driehoekig

Montage

7 en 15 cm

35 mm
spouw

Metingen
Product

AKMA, SPECIALIST
EN PARTNER!
•

“Optimaal
werkplek comfort”

Producent van hoogwaardige

Hoogte							
totale
125Hz
250Hz
500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
NRC
constructie							

Basic

ca. 7 cm

0,22

0,53

0,81

0,96

1,00

0,95

0,85

Basic

ca. 15 cm

0,40

0,82

0,93

0,93

0,99

0,95

0,90

Getest door Adviesbureau Peutz & Associes volgens ISO 354:2003.
Rapportage op aanvraag.

BASIC

akoestische oplossingen
•

Geluidsmetingen op locatie

•

Advies op basis van een vrijblijvend
locatiebezoek

UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN
MET DE BASIC COLLECTIE

•

Snelle levertijden

•

Eigen montageteams

•

Alle producten Peutz gecertificeerd

De Basic is uitstekend toepasbaar in ruimtes met de meest

De panelen worden standaard als plafondeiland toege-

Specificaties:

•

Maatwerk is standaard

uiteenlopende geluidsproblemen. Denk hierbij aan

past maar kunnen, indien boven een montagehoogte van

• Paneel dikte 35 mm.

•

Hoge brandveiligheidsnormering (A1)

scholen, kantoren, industrie, zorg, horeca, openbare

200 cm, ook als wandpaneel uitgevoerd worden.

• Standaard breedte maten 60 en 120 cm.

gebouwen of retail. De gecombineerd eigenschappen van

De BASIC eilanden worden standaard afgehangen op

• Maximale lengte maat 240 cm.

Totaalpakket

de BASIC panelen maken het tot een unieke betaalbare

7 of 15 cm of afwijkend in overleg.

• Rond 90 of 120 cm.

Akma is naast producent ook uw partner

oplossing. Variërende maatvoeringen binnen 240 x 120 cm,

bij de realisatie van een optimale en

ook leverbaar als ronde eilanden, hoge densiteit en

Wandmontage geschied middels 35 mm afstandhouders.

comfortabele werkomgeving welke

NRC waarde en de panelen voldoen aan brandklasse A1.

Hierdoor wordt een spouw gecreëerd, waardoor het

voldoet aan de geldende normen

De werking van de panelen wordt gewaarborgd door een

rendement van het paneel positief beïnvloed wordt.

conform het Bouwbesluit, Frisse

onafhankelijk Peutz attest.

Scholen Beleid 2015, Arbo, NOC-NSF.

• Afwerking standaard wit glasvlies, tegen meerprijs
andere kleuren mogelijk.
• Kader standaard wit of blank aluminium. Tegen meerprijs
een RAL-kleur naar keuze.
• NRC/A-waarde 1,0.
• Densiteit 80 kg/m3.
• Indien montage door klant zelf, dan worden de panelen

Wij kunnen gewenste oplossingen niet
alleen leveren en monteren maar begeleiden onze klanten indien gewenst ook
van schets tot metingen, rapportages
en eindoplevering.

geleverd met handleiding en montagemateriaal.
• Brandklasse A1.

