
Allvisual® akoestische afbeelding 
 
De Allvisual is een aan de wand gemonteerd akoestisch  
paneel. Het bestaat uit een aluminium kader voorzien van 
een akoestisch open doek. Het doek wordt geprint met een  
afbeelding of kleur naar keuze. Het kader is naast alumini-
um kleurig ook leverbaar in gitzwart of zuiver wit. 
 
De vulling achter het doek is standaard een akoestisch  
wolplaat. Als alternatief is een akoestische plaat leverbaar. 
Deze heeft een veel betere absorptieklasse en zal dus een 
betere bijdrage leveren aan de akoestiek. 
 
Met een Allvisual akoestische afbeelding bereikt u een opti-
male akoestiek en is uitermate geschikt voor het weghalen 
van geluidsreflectie op de wand. Daarnaast geeft u direct 
een eigen sfeer aan het interieur.  
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✔ Voorzien afbeelding  of uni kleur naar 
 eigen keuze   
✔ Hoogwaardig akoestisch open doek 
✔ Standaard voorzien van molton tegen 
 doorschijnen 
✔ Verschillende akoestische vullingen  
✔ Vulling 40 mm dik 
✔ Grote afmetingen mogelijk 
✔ Doek eenvoudig uit te wisselen 
✔ Doek wasbaar in de wasmachine 



 

Postadres Telefoon 
 Allkoestiek B.V.  +31(0)342-464153 
 Postbus 239 E-mail 
 3780 BE  Voorthuizen  info@allkoestiek.nl 

Algemeen 
 

Vorm  
Vierkant of rechthoek. 
 

Standaard afmetingen 
Op maat gemaakt minimaal 1,5 m2.  
Eén zijde min. 500 mm tot max. 3.000 mm.  
Andere zijde tot maximaal 30.000 mm. 
Andere afmeting op aanvraag. 
 

Dikte frame 
50 mm. 
 

Type vulling 
Akoestische plaat, absorptieklasse A.  
Akoestische wolplaat, absorptieklasse B.  
Keuze afhankelijk van benodigde absorptie. 
 

Dikte vulling 
40 mm. 

 

Montage 
Direct vast aan de wand of als schilderij. 
 

Oppervlaktestructuur 
Aluminium kader met akoestisch open doek. 
 

Kleur frame 
Standaard aluminium of naar keuze in gitzwart (RAL9005) 
of zuiver wit (RAL9010).  
 

Kleur/afbeelding 
Unikleur of afbeelding naar eigen keuze. Raadpleeg voor de 
afbeeldingsspecificaties ons aanvullend productblad Aanle-
verspecificaties beeldbestand.  
 

Doorschijnen doek  
Tegen het doorschijnen van het doek wordt er achter het 
doek een molton geplaatst.  

 

Prestaties 
 

Productsterkte 
Allvisual akoestische afbeeldingen zijn voldoende sterk 
voor toepassing aan wanden in normale impactvrije omge-
vingen.  
 

Mechanische eigenschappen 
Er is geen aanvullende belasting toegestaan. 
 

Brandveiligheid 
Akoestische vulling: akoestische plaat; EN 13501-1: A2-s1,d0 
of akoestisch wolplaat; EN 13501 – C-s21,d0. 
Doek:  DIN 4102 - B1. 
 

Bestandheid/bestendigheid 
De Allvisual trekt geen stof aan. Het frame heeft een zeer 
hoge stijfheid en wordt niet beïnvloed door temperatuur of 
vocht veranderingen.  

Verwerking en montage 
 

Transport 
De Allvisual wordt geleverd in losse onderdelen. 
 

Opslag 
Droog en beschermd. 
 

Verwerking 
Conform voorschrift Allkoestiek B.V. 
 

Bewerkbaarheid 
Het akoestische afbeelding wordt op maat geproduceerd. 
In het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.  
 

Toepassing 
 

Bruikbaarheid, functioneel 
Het op een esthetisch verantwoorde manier reduceren van 
nagalm in een ruimte door het aanbrengen van het juiste 
aantal Allvisuals op de correcte locaties aan de wand. All-
koestiek B.V. kan geluidsmetingen verzorgen om de beno-
digde aantallen en de locatie te bepalen.  
 

Ontwerpdetail 
Op aanvraag kunnen in of aan de Allvisual  speciale afwer-
kingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld het integreren 
van verlichting, rook-/brandmelders etc.   
  

Onderhoud 
 

Reiniging 
De Allvisuals mogen dagelijks worden afgestoft en gestof-
zuigd. Het doek mag eventueel in de wasmachine.  
 

Akoestiek 
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Disclaimer 
Allkoestiek besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van deze informatie. Desondanks 
kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat. Allkoestiek kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik 
daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 


