
SPECIALS



BUREAU 
COCON

ECHOPANEL

PERSONALISATIE

SPECIFICATIES

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een sterk 
verbeterende akoestische eigenschap.
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd.
Hier kan men zien hoe een bureau werd aangekleed op drie 
wanden.

Welke vorm, welke kleur, welke grootte, 
met of zonder uw logo erin verwerkt... 
Wij maken het naar uw wens!

In dit voorbeeld werd een witte plaat met 12mm dikte  
versneden tot een rechthoek en 2 vierkanten. Dit werd 
verlijmd aan de muur met dubbelzijdige tape. Een volledig 
paneel heeft maximum afmetingen van 239x119.



MUURBEKLEDING

ECHOPANEL

PLAATSING

SPECIFICATIES

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een sterk 
verbeterende akoestische eigenschap.
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd.
Naast afzonderlijke interieurelementen is het ook mogelijk 
om een volledige muur te bekleden met dit materiaal.

EchoPanel kan zowel als plaat als als tegel 
geplaatst worden. Het inwerken van 
stopcontacten en schakelaars is geen 
probleem. Vraag BeComfort voor meer 
informatie.

In wachtzalen, bureau’s, café’s, vergaderruimtes... 
Veel ruimtes kunnen deze stijlvolle akoestische oplossing 
gebruiken. Bij wandbekleding geldt de keuze tussen 
dezelfde 20 kleuren.



NUMMERS

ECHOPANEL

PERSONALISATIE

VARIATIES

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een sterk 
verbeterende akoestische eigenschap.
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd.
Sommige ruimtes moeten van nummers worden voorzien,  
waarom dan niet meteen akoestisch?

Welke vorm, welke kleur, welk lettertype, 
uw logo of incoon erbij... 
U heeft het idee en wij maken het.

Nummers kunnen op allerlei plaatsen nodig zijn. 
Hier zie je nummers op fitnesslockers, tussenschotten aan 
een balie en aanduidingen van kamernummers. Heeft u iets 
anders nodig? Vraag BeComfort gerust om advies.



SCHUIFDEUR

ECHOPANEL

PERSONALISATIE

SPECIFICATIES

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een sterk 
verbeterende akoestische eigenschap.
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd.
Hier werd met stijgerhout en industriële scharnieren een 
geluidswerende schuifdeur vervaardigd.

Als opvulling van de schuifdeur kan men 
kiezen tussen 20 kleuren, waarbij binnen- 
en buitenkant van kleur kan verschillen.

De schuifdeur kan worden gemaakt naar de afmetingen die  
u wenst. De NRC-waarde van een onversneden plaat is 0.35, 
vuurvastheid: groep 1 (AS 1530.3, ISO 9705)



TEKSTBALLON

ECHOPANEL

PERSONALISATIE

VARIATIES

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een sterk 
verbeterende akoestische eigenschap.
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd.
Dit voorbeeld toont hoe je je praktijk een opvallende 
akoestische make-over kan geven.

Welke vorm, welke kleur, welk lettertype, 
uw eigen logo of slogan, symbolen... 
U heeft het idee en wij maken het.

In dit voorbeeld werd er een patroon gemaakt van grote en  
kleine tekstballonnen die terugkomen in het logo. 
Naast verschil in grootte kunnen ook verschillen in kleur en 
vorm gecombineerd worden.



SPECIFICATIES

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 of 24 mm.

Het gewicht is 2,4 kg/m² 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
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