
Allpartition® akoestische scheidingswand 
 
Met de akoestische scheidingswand kunt u in een handom-

draai een eigen indeling in de ruimte maken. Bijvoorbeeld 

een werkplekafscheiding of zithoek met meer privacy. 
 

Door de hoogwaardige akoestische vulling verlaagt de na-

galmtijd in een ruimte en reduceert de geluidshinder van 
gesprekken tussen werkplekken onderling. 
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●  Flexibele ruimte indeler 

●  Voorzien van hoogwaardig  

 absorptiemateriaal 
●  Volledig maatwerk 

●  Keuze uit 46 kleuren of eigen  

 afbeelding 
●  Doeken uitwisselbaar en wasbaar 

●  Verhoogd privacy 



 

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

Algemeen 
 

Samenstelling 

Frame:  Geanodiseerd aluminium. 

Vulling:  Allwool® akoestische wol. 

Stoffering:  Camira Lucia of bedrukt akoestisch open doek. 
 

Vorm 

Vierkant of rechthoek. 
 

Afmeting 

Breedte (maatwerk):  van 1.000 tot 2.000 mm. 

Hoogte (maatwerk):   van 1.000 tot 1.600 mm. 

Dikte: 96 mm. 
 

Kleur  

Vrije keuze uit 42 kleuren van de stoffenbundel of afbeel-

ding naar keuze. 
 

Montage 

Vrijstaand op de grond op ronde voet van 300 mm. Kleur 

RAL9006. 
 

Prestaties 
 

Productsterkte 

Allpartition akoestische scheidingswanden zijn geschikt 

voor normaal gebruik in iedere reguliere kantooromgeving. 

Niet bestand tegen vandalisme. 
 

Mechanische eigenschappen (stoffering) 

Wrijfvastheid:  4 (ISO 105 - X12:2002); nat en droog. 
 

Brandveiligheid 

De Allpartition wordt opgebouwd uit brandveilige compo-

nenten. 

Frame:  B-s2-d0, EN 13501. 

Vulling:  A2-s1-d0, EN 13501. 

Stoffering:  Camira Lucia B-s1-d2, EN 13501-1. 
 

Bestandheid/bestendigheid 

De vulling en stoffering van de schermen is antistatisch en 

trekt geen stof aan. Gebruikte materialen vergaan niet en 

geven geen stoffige deeltjes af. De Allpartition is duurzaam 

en vormvast bij een relatieve luchtvochtigheid tot maxi-

maal 95%.  
 

Verwerking en montage 
 

Transport 

In luchtkussenfolie verpakt. 
 

 
 

 
 

Opslag 

Droog en beschermd. 
 

Plaatsing/montage 

Conform voorschrift Allkoestiek B.V.  
 

Bewerkbaarheid 

De Allpartition wordt per project op maat geproduceerd. In 

het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.  
 

Toegankelijkheid 

Eenvoudig te verplaatsen. Verhuisbaar. 
 

Toepassing 
 

Bruikbaarheid, functioneel 

Het creëren van afgescheiden werkplekken of zithoeken. 

Reduceren van de nagalmtijd in een ruimte in combinatie 

met de vermindering van hinderlijk geluid tussen werkplek-

ken onderling  door het plaatsen van Allpartition schermen 

in de juiste afmeting, uitvoering, opstelling en hoeveelheid. 
 

Bruikbaarheid, economisch 

Alldivider schermen verminderen hinderlijke galm en ver-

hogen de speechprivacy in het direct geluidsveld van de 

werkplek wat leidt tot een betere concentratie en hogere 

productiviteit. 
 

Ontwerpdetails 

Omdat de Allpartition in eigen beheer wordt geproduceerd 

zijn aanpassingen bespreekbaar.   
 

Onderhoud 
 

Reiniging 

Stoffering regelmatig stofzuigen (wekelijks) en indien nodig 

reinigen met een licht vochtige doek eventueel in combina-

tie met een goede kwaliteit bekledingsreiniger. Het is ook 

mogelijk de doeken te wassen op 30 graden. 
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