
BAFFLES



STANDAARD
VOORONTWERP

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een  sterk 
verbeterende akoestische eigenschap. 
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd. 
Gebruik baffles om je omgeving en de akoestiek een boost 
te geven van bovenaf.

ECHOPANEL

PERSONALISATIE

Vindt u niet wat u zoekt tussen onze
voorbeelden? Een eigen ontwerp is 
steeds welkom!

VARIATIES 

Het aanbod in baffles is zeer gevarieerd. 
Zo zijn er horizontale en verticale panelen, clusters, een grote
variatie in geometrische of organische vormen, er is  
mogelijkheid voor verschillende vormen van geïntegreerde  
verlichting...
Alles is mogelijk!



INSPIRATIE

Bureauruimte Leraarskamer Toiletten

EchoPanel baffle met verlichting

Akoestisch comfort en verlichting in één? Het kan! 
EchoPanel laat zich perfect combineren met verschillende verlichtingselementen en zorgt voor

een strak en handig resultaat.



INSPIRATIE

Deels overlappende panelen In combinatie met lampen in café Verlaagd plafond in bureau

EchoPanel baffle horizontale panelen

Met of zonder overlapping, langwerpig of vierkant:

deze eenvoudige akoestische oplossing valt op door zijn eenvoud.



Verlaagd plafond in bureau

INSPIRATIE

Verlaagd plafond in eetruimte Plafond in zeshoeken Akoestisch plafond in restaurant

EchoPanel baffle in geometrisch patroon

De groepen geometrische plafondeilanden trekken gegarandeerd de aandacht wanneer je de ruimte  
binnenkomt. Dit zijn de meest speelse akoestische baffles.



INSPIRATIE

Blauwe, afgeronde Cluster Rechthoekige gele Cluster Afgeronde trapeziumcluster

EchoPanel baffle Cluster

Deze clusters bestaan uit enkele panelen die in elkaar schuiven. Samen vormen ze een artistiek  

plafondelement waar geen kroonluster aan kan tippen.



Afgeronde trapeziumcluster

INSPIRATIE

Bibliotheek Vergaderruimte Polyvalente ruimte

EchoPanel baffle verticale panelen

Door de EchoPanel verticaal op te hangen, creëer je een dynamisch effect. 

Je kan spelen met groottes en kleuren.



INSPIRATIE

Lokaal in een school Restaurant Polyvalente ruimte

EchoPanel baffle met wave

Deze structuren geven een dubbele transformatie aan je ruimte en maken ze tot een unieke plek waar men 

nog lang over praat.

Tandwielpatroon



Polyvalente ruimte

INSPIRATIE

Tandwielpatroon Bubbelpatroon Botanisch patroon

EchoPanel baffle Blade

Echo Blades werden ontworpen om eenvoudige plafonds te doen herleven en geluid te absorberen 
tegelijkertijd. In vorm kan men alle richtingen uit.

Blade patroon



INSTALLATIE

Onderdelen gebruikt bij de ophanging met staalkabels Ophanging met profielen

Naar gelang de vorm van de baffle zal hij worden opgehangen met staaldraden of via profielen. 
Zwevende structuren worden voorzien van een zelfdragende structuur.



Ophanging met profielen

NRC DIMENSIES

GEWICHT VUURVASTHEID

KLEUR VASTHEID VOC-EMISSIE

De Echopanel geluidsabsorptie varieërt 
naagelang het ontwerp. 

De waarde van een onversneden plaat 
is 0.35. Contacteer BeComfort voor de 

exacte NRC-waarde van je ontwerp.

Een paneel is 239 cm x 119 cm. 
Dikte is 12 mm. 
Andere afmetingen verschillen per ontwerp.

De standaard is 3000g/M².
De Platoon-set weegt 13,8kg/kit.

AS 1530.3, ISO 9705: Groep 1
GB 8624 B1, BS EN 13501.1

ISO 105-B02-1994  Rating: 6-7 ASTM D5116  Rate: <0.015 mg/m²/hr  
(7 dagen).

KLEUREN

SPECIFICATIES


