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Dividers, het beheersen van 
geluidsverval en spraakprivacy

INTERESSE IN 
ONZE ANDERE 
PRODUCTEN?
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Naast de DIVIDERS produceert Akma nog diverse andere akoestische 

maatoplossingen. Onze standaard oplossingen bestaan verder uit de Basic, 

Fabric panelen, Acoustic Art panelen en onze Softpanel Sport panelen. 

Vraag gerust ook een van de andere brochures aan of neem een kijkje op 

onze website www.akma.nl.

H O O G W A A R D I G E  A K O E S T I S C H E  O P L O S S I N G E N

DIVIDERS

Maatwerk standaard

Levering en montage

Geluidsmetingen en afspraak op locatie

Eigen productie faciliteiten

Peutz gecertificeerde oplossingen

Vraag vrijblijvend een offerte aan via AKMA.NL

DIVIDERS



“Optimale 
concentratie en 
spraakprivacy”

Bureaudividers

Bureaudividers zorgen voor rust rond de werkplek in 

combinatie met het beheersen van het geluidsverval in 

een kantooromgeving. Hierdoor daalt (vaak in combinatie 

met wandpanelen en plafondeilanden) het geluidsniveau 

en ontstaat er een prettige werkomgeving. Er zijn twee 

type bureaudividers, op 60 cm T-poten of gesloten tot op 

de vloer. Minimale advieshoogte is 140 cm af vloer.

AKMA DIVIDERS IN 
DIVERSE UITVOERINGEN

Roomdividers

Roomdividers worden o.a. toegepast om werkeilanden of 

(werk)plekken af te scheiden. Het betreft ook hier maat-

werkpanelen. De roomdividers kunnen worden voorzien 

van vlakke alu voetstukken, geremde wielen of zwevend 

worden gemonteerd middels staalkabels die in het bouw-

plafond en de vloer geborgd worden. Zwevende dividers 

geven een open karakter aan een ruimte.

AKMA, SPECIALIST
EN PARTNER!

(ROOM)DIVIDERS: BEHEERSEN VAN DE 
SPRAAKVERSTAANBAARHEID EN 
HET CONTROLEREN VAN GELUIDSVERVAL

• Producent van hoogwaardige 

 akoestische oplossingen

• Geluidsmetingen op locatie

• Advies op basis van een vrijblijvend 

locatiebezoek

• Snelle levertijden

• Eigen montageteams 

• Alle producten Peutz gecertificeerd

• Maatwerk is standaard

• Hoge brandveiligheidsnormering (B1)

Totaalpakket 

Akma is naast producent ook uw partner 

bij de realisatie van een optimale en 

comfortabele werkomgeving welke  

voldoet aan de geldende normen  

conform het Bouwbesluit, Frisse 

Scholen Beleid 2015, Arbo, NOC-NSF.

Wij kunnen gewenste oplossingen niet 

alleen leveren en monteren maar bege-

leiden onze klanten indien gewenst ook 

van schets tot metingen, rapportages 

en eindoplevering.

DIVIDERS

De panelen worden vaak toegepast in 

een kantooromgeving en onderwijs maar 

ook in horeca, congres ruimtes, open-

bare gebouwen en daar waar spraak-

verstaanbaarheid (flexibel) naar wens 

geregeld moet kunnen worden.  

De DIVIDERS zijn maatwerk panelen. 

De panelen hebben een 60mm kader, een 

hoge absorptie- en isolatiewaarde en 

Een groot probleem in kantoortuinen, callcenters of ruimtes waar meerdere 

groepen met elkaar moeten communiceren is overdrachtsgeluid van (bellende) 

collega’s in combinatie met verkeer op en rond de werkvloer. Resultaat is snel af-

geleid zijn, niet effectief kunnen werken, irritaties en lopende collega’s die elders 

in het pand hun werk gaan doen of gaan telefoneren. Een oplossing daarvoor zijn 

hoogwaardige dividers. Akma levert deze o.a. als bureaudivider, roomdivider of 

zwevende dividers. Elk met zijn eigen doelstellig maar allen gelijk qua kwaliteit en 

hoge akoestische- en isolatiewaardes.

zijn voorzien van een z.g. Soundblocker. 

Deze zorgt ervoor dat het geluid niet 

door het paneel kan gaan. 

Het topdoek is leverbaar in type Fabric 

(unikleur) en in type Acoustic Art (met 

print). De topdoeken worden middels  

een pees in het kader gespannen 

waardoor het profiel aan de zichtzijde 

minimaal zichtbaar is.

divider

Toepassingen

Afmetingen

60 mm in overleg in overleg

Metingen

Specificaties:

• Paneeldikte 60 mm. 

• Breedte en lengte, afhankelijk van de stofkeuze. 

• Dividers worden ter plaatse afgemonteerd.

• Afwerking zowel met een uniestof (type Fabric) of met 

 print (type Acoustic Art).

• Kader standaard blank aluminium. Tegen meerprijs 

 een RAL-kleur naar keuze. 

• NRC Waarde 0,9.

• Densiteit 80 kg/m3.

• Brandklasse B1.

• Stootvast paneel.

• Leverbaar als bureaudivider of roomdivider.

• Afwerking met naar keuze 60cm T-poot, platte alu 

 voet, geremde wielen of zwevende montage 

 middels staalkabels tussen plafond en vloer.

Vormen

vierkant rechthoek

Afwerking

       Equivalente Luchtgeluids
Product 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz  geluidsabs. isolatie
       per m2 Rw/dB

Divider 0,3 m2 0,8 m2 1,4 m2 1,8 m2 1,7 m2 1,6 m2 1,6 m2 nvt

Divider   13 dB 12,9 dB 20,0 dB 34,1 dB 50,5 dB 59,6 dB nvt 25 dB

t-poten platte voet zwevendwielen

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

DIVIDERS


