


In moderne flexwerkconcepten worden communicatieruimtes, lobby’s en kantoren omgetoverd tot 
blikvangers waarbij de medewerker centraal staat, wat leidt tot een betere bedrijfscultuur en productiviteit.

BeComfort is een jong bedrijf dat met een verfrissende visie nieuwe creatieve inzichten en stijlvolle 
akoestische oplossingen biedt voor elke ruimte. Maak kennis met ons aanbod van akoestische producten; 
mobiele geluidsabsorberende roomdividers, akoestische wandpanelen, -lamellen, prikborden, 
plafondeilanden, baffels, akoestische zitbanksystemen en nog veel meer. Onze machines en technologie
maken het ook mogelijk om uw idee op maat te laten maken.

Duurzame innovatieve materialen zorgen voor een modulaire en eco-vriendelijke manier om ruimtes te 
faciliteren passend binnen een snel evoluerende werkomgeving. Akoestiek en flexibilieit zijn de ‘keys’, 
want de werkplek van nu en de toekomst is anders dan voorheen en vraagt ook aan de architecten, 
projectinrichters en facility-managers een andere aanpak.

Ontdek het ecologische productengamma van EchoPanel (Cradle to Cradle). Met deze groene visie 
biedt BeComfort een bron van inspiratie om werkcomfort en meer werkvreugde op lange termijn te 
waarborgen.

Hoe passen wij in uw verhaal?

BECOMFORT

Bezoek onze living showroom: Diependale 2, 9700 Oudenaarde, Oost-Vlaanderen. 
Info@becomfort.be  +32 (0)491 39 09 24
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ECHOPANEL

ECHOPANEL         WOVEN IMAGE

Dit product is een echte mijlpaal als decoratieve oplossing die zorgt voor significante verschillen in
akoestisch comfort. Naast zijn akoestische eigenschappen is EchoPanel pionier en marktleider dankzij zijn 
toegankelijkheid en mogelijkheid tot personalisering. Het is duurzaam maar toch flexibel, zeer licht in  
gewicht en eenvoudig te bewerken en te plaatsen. En last but not least: het is een gestroomlijnd product 
dat ontworpen werd met het oog op demineralisatie.

Zijn hoge recycleerbaarheid en gebruik van gerecycleerd PET-afval maakt van dit product een superieur 
materiaal. Door een langdurig testproces heeft EchoPanel bewezen dat zijn looks en brandvertragende 
eigenschappen excellent blijven. We beloven een minimum van 10 jaar levensduur, waarna het materiaal 
100% recycleerbaar en herbruikbaar is. 

EchoPanel wordt alleen gekleurd met milieuvriendelijke pigmenten die werden uitgekozen vanwege hun 
excellente kleurvastheid terwijl ze nog steeds een lage VOC-waarde hebben, niet giftig noch ontvlambaar 
zijn. De vezel wordt met de inkt op waterbasis gekleurd terwijl hij nog een oplossing is. Alle pigmenten  
blijven in de oplossing en zetten ook om in vezels. Er wordt dus geen afval gegenereerd in dit proces.

Het material bestaat uit 60% gerecycleerde PET-fles en in 2015 alleen heeft Woven Image hiermee 283 ton 
PET-kunststof van vuilnisbelten gehaald. Dit resulteert in een productieproces dat heel efficiënt en water- 
en energiesparend werkt. Het is dus geen wonder dat EchoPanel de maximum score haalt bij GECA’s Green 
Star sustainability rating. EchoPanel werd streng getest in de Life Cycle Assessment test en bewijst dat hij in 
alle fases van productie afval minimaliseert.



ONDERHOUD

ONDERHOUD

SCHOONMAKEN

VLEKKEN

Bescherm EchoPanel tegen direct zonlicht zodat verkleuring vermeden wordt.
Stofzuig regelmatig om opstapeling van stof te vermijden.

Om EchoPanel grondig schoon te maken is een profesionele dienst aangewezen.
Maak schoon met stoommachine, waarbij de stoom warm is.

Gebruik geen vaatwas- of wasmachinedetergent. Gebruik geen shampoo.
Gebruik enkel detergent voor stofferingen.

Laat drogen zonder directe licht- of hittebronnen.

Maak vlekken zo snel mogelijk schoon.
Vermijd geconcentreerd en grondig schrobben, je kan het beste met minimale druk wrijven.

Schraap eventueel zacht de oorzaak van de vlek van het paneel.
Breng de geschikte schoonmaakproducten aan op de vlek, volg hierbij de instructies aan de

hand van de aard van de vlek.
Verzadig de EchoPanel niet met water of andere schoonmaakproducten.

Vlekken mogen behandeld worden met ‘dry clean’ oplosmiddel.



SERVICES

SNIJMACHINE

INTERIEURARCHITECT

MEETTOESTEL AKOESTIEK

In onze showroom staat een Zünd G3 Cutter tot onze beschikking (zie foto). Dankzij deze krachtige 
machine kunnen we onze ontwerpen versnijden tot hoe ze er nu uitzien. Het bezit van deze cutter maakt 
het mogelijk voor ons om uw ontwerp helemaal op maat te verzorgen, geen vorm is te gek. 
Met een bewerkingsoppervlakte van 1800 x 2500 mm kunnen we volledige EchoPanel panelen 
versnijden. Wilt u een specifieke afwerking op uw bestelling? Met het modulaire materiaal-
behandelingssysteem stemmen wij onze snijplotter af op uw individuele nabewerkingsbehoeften. 

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw noden en wensen, bieden wij naast ons persoonlijk advies
vrijblijvend ook enkele diensten aan.

Heeft u nood aan deskundig advies met oog op de totaalinrichting van uw zaak of andere ruimte?  
Ons team wordt versterkt door een interieurarchitecte die u kan bijstaan in al uw vragen omtrent  
inrichting, een ontwerp op maat voor u kan opstellen of helpt bij het zoeken naar hét ontwerp dat uw 
ruimte doet herleven.

Wenst u een professionele akoestische opmeting van uw gebouw of ruimte? Dat kan eenvoudig 
met de Embedded Acoustics SM30. Dit compacte toestel is een type 2 geluidsniveaumeter, 
analyseert real time tot 32768 lijnen, bezit een oscilloscoop en nog veel meer. 
Een meting met dit apparaat resulteert in een gedetailleerd meetrapport.




