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OMSCHRIJVING 
De No-noise Divider is een akoestisch maatwerkpaneel. Op maat gemaakt voor uw situatie en 
leverbaar in een vaste of verplaatsbare uitvoering. No-noise Dividers hebben een hoge akoestische 
waarde en een snelle levertijd. Het paneel is rondom voorzien van een 60 mm slank aluminium kader 
en dubbel gevuld met hoogwaardig absorptiemateriaal en aan de zichtzijde voorzien van een fraaie 
gestoffeerde afwerking of een print op doek. 
 
 
SAMENSTELLING 
Rondom een stevig aluminium kader (60 
mm). Dubbel gevuld met hoogwaardig 
absorptiemateriaal (60 mm). Afwerking aan 
beide zijden met een stoffering of met een 
print. De hoeken zijn in verstek gezaagd. 
Dividers worden geleverd inclusief twee 
bevestigingsmaterialen per stuk. 
Beschikbaar zijn: afhangdraden, wielen, 
ronde poten met voet (H=60 cm), platte 
voeten of buroklemmen 
 
 
EIGENSCHAPPEN 

 Onbrandbare vulling en afwerking 

 Zeer hoge akoestische waarde  

 Slijt- en stootvast 

 Decoratief  
 
TOEPASSINGEN  

 Kantoren 

 Kantoortuinen 

 Callcenters 

 Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VORM, UITERLIJK EN KLEUR 

 Dividers zijn, afhankelijk van de 
afmeting, leverbaar als een burodivider 
of roomdivider. Beide in een vaste of 
verplaatsbare uitvoering. 

 De kaderbreedte is 60 mm.  
Standaard kaderkleur: blank aluminium.  
Standaard wit of afwijkende 
kaderkleuren zijn mogelijk. 

 Dividers worden aan beide zijden 
standaard afgewerkt met een stoffering 
uit de LUCIA collectie. Keuze uit meer 
dan dan 40 kleuren. Afwijkende 
stoffering is mogelijk, Een divider met 
een print (Acoustic Art) aan één of beide 
zijden is ook mogelijk. 

 
AFMETINGEN 

 Paneeldikte: 60 mm 

 Maatwerk is standaard - naadloos op 
maat gemaakt binnen de onderstaande 
maatvoering: 

 Hoogte: > 60 cm < 250 cm 

 Lengte: > 40 cm < 250 cm 

 Afwijkende maten mogelijk 
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GUIDSABSORPTIE 
Akoestische waarde tot NRC 0.90 

(rapportage of certificaten op 

aanvraag leverbaar) 

VERWERKING/MONTAGE   

 Bureaudividers: met voeten, 
klemmen of haken. 

 Vrijstaande roomdividers: 
met behulp van 2 platte 
voeten of een luxe wielstel. 

 Vrij hangende roomdividers: 
met behulp van spandraden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


