
Nieuw of bestaand interieur en de akoestiek verbeteren? Het ontbreken 

van zachte, dempende materialen zorgt voor een slechte akoestiek en 

maakt dat geluid als hinderlijk wordt ervaren. Goede akoestiek zorgt 

voor een hogere productiviteit en betere sfeer. Met onze akoestische 

oplossingen (zoals vilttapijten, vilten wandbekleding, viltgordijnen en 

plafondpanelen)  worden ruimtes fijne omgevingen. 

Een ruimte met hinderlijke galm door een hoog plafond? Onze baffles 

zijn zeer efficiënt in het absorberen van geluid en reduceren van galm. 

Uitermate geschikt voor gebruik in scholen, kantoren, winkels en andere 

publieke gebouwen.

• Hoog absorptievermogen

• Sfeerverhogend

• Op maat gemaakt in eigen atelier

• Hoogwaardige wolvilt of PET uitvoering

• Eigen kleurcombinatie mogelijk (effen of gemêleerd wolvilt)

• Brandveilig (brandklasse B)

• Volledig recyclebaar

• Vormstabiel

Algemene informatie Eigenschappen

Akoestische baffles (wolvilt of PETvilt)
met kleur en stof naar keuze

Bron: Land Interieurbouw



Detail informatie
Extra informatie

Verticale bevestiging ophanging d.m.v kabels door ogen in de baffle of 

via een pees in een rail. 

Absorptiewaarde Montage
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Type wolvilt

• Minimale afname: 10 stuks

• Viltdikte: 5 mm

• Standaard hoogte: 25 - 50 cm (maatwerk mogelijk)

• Kleurstelling: zie kleurenkaart wolvilt

• Eventueel met akoestische vulling

Standaard uitvoering: dubbelgevouwen wolvilt, daarnaast is maatwerk 

mogelijk.

Type PETvilt

• Minimale afname: 10 stuks

• Viltdikte: 9 mm (enkellaags)

• Standaard hoogte: 25 - 50 cm (maatwerk mogelijk)

• Kleurstelling: zie kleurenkaart PET vilt

Standaard uitvoering: PET vilt (enkele plaat)

Wolvilt is van nature warm, duurzaam, ademend, water- en vuilafstotend, isolerend en prachtig te combineren met andere materialen. Wil je een 
akoestisch product laten maken? Wij kunnen al onze producten op maat maken. Met ca. 60 kleuren vilt zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast 
maatwerk producten leveren wij vilt op rol met een minimale afname van 5 strekkende meter.

frequentie Hz


