
● Ideaal voor hoge ruimten 

● Effectieve geluidsabsorptie door 

 verticale montage 

● Eenvoudig te monteren 

● Verschillende afmetingen 

● Uit voorraad leverbaar 

● Maatwerk mogelijk  

Allbaffle® akoestisch keerschot AC 
 
De Allbaffle is een keerschot dat verticaal aan het plafond 

wordt gemonteerd. Door de verticale montage is de  

baffle zeer geschikt voor hoge ruimten. 
 

Het type AC is goed toepasbaar in kantoor-  school- en  

horecaomgevingen. Het keerschot is voorzien van een wit 
profiel met twee ophangogen en daardoor eenvoudig te 

monteren. 

 
Door het gebruik van de Allbaffle bereikt u een optimale 

akoestiek in de ruimte waardoor een prettige leef- en werk-

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

Algemeen 
 

Vorm 

Rechthoek. 
 

Afmeting 

1.190 x 187 mm. 

1.190 x 287 mm. 

1.190 x 387 mm. 

1.190 x 587 mm. 

Andere afmetingen op aanvraag. 
 

Dikte 

40 mm. 
 

Oppervlaktestructuur  

Tweezijdig microporeus gespoten. Randen gecoat. 
 

Kleur 

Pure White.  Profiel wit RAL9010 zuiverwit. 

Concrete Grey/Anthracite Grey/Raven Black. Profiel grijs 

sendzimir verzinkt. 

Andere kleuren en/of afbeeldingen op aanvraag leverbaar.  

Hiervoor geldt een minimale afname. 
 

Montage 

Verticaal aan plafond. De Allbaffle is voorzien van twee op-

hangogen. De baffle wordt direct aan haken aan het pla-

fond opgehangen. Uiteraard is het ook mogelijk deze lager 

te monteren aan ketting of staalkabel. 
 

Prestaties 
 

Productsterkte 

Allbaffle akoestische keerschotten zijn voldoende stevig 

voor normaal gebruik tegen plafondvlakken buiten hand-

bereik. Niet bestand tegen vandalisme. 
 

Mechanische eigenschappen  

De Allbaffle AC heeft een beperkte mechanische weerstand.  
 

Brandveiligheid 

De minerale wol kern van de elementen is geclassificeerd 

als  niet-brandbaar conform EN ISO 1182. 
 

Bestandheid/bestendigheid 

Allbaffle is antistatisch en trekt geen stof aan.  
 

 

 

Verwerking en montage 
 

Transport 

De Allbaffle is verpakt in dozen. 
 

Opslag 

Droog en beschermd opslaan. 
 

Plaatsing /montage 

Conform voorschrift Allkoestiek B.V. 

Allkoestiek kan desgewenst ook de montage verzorgen. 
 

Bewerkbaarheid 

Allbaffle wordt op maat geleverd. In het werk kunnen be-

perkt wijzigingen worden aangebracht. 
 

Toegankelijkheid 

Eenvoudig te (de)monteren en te verplaatsen. 
 

Toepassing 
 

Bruikbaarheid, functioneel 

Eenvoudig te monteren en daarnaast  op een esthetisch 

verantwoorde manier het reduceren van nagalm in een 

ruimte door het aanbrengen van het juiste aantal Allbaffles  

op de correcte locatie(s) aan het plafond. 

Allkoestiek B.V. kan geluidsmetingen verzorgen om de be-

nodigde aantallen en de locatie te bepalen. 
 

Ontwerpdetail 

Afwijkende afmetingen en ophangmethoden zijn mogelijk 

als maatwerk. Vraag naar de mogelijkheden.  
 

Akoestiek 

 

 

 

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. 
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