
Alco akoestische beplating
Voor een optimale ruimte akoestiek.

Alco –  mobie le  paneelwandtechniek
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Niet alleen de concertpianist weet het: maar elke

ruimte klinkt anders. De te bereiken samenstelling

en verbetering van de akoestiek van een ruimte is

altijd al een belangrijke architectonische uitdaging

geweest.

Daarbij gaat het niet alleen om de optimalisering

van de akoestiek, maar ook  de effectieve geluidsi-

solatie hoort daarbij. Want niet alles wat in een

ruimte klinkt of besproken wordt, mag daarbuiten

ook te horen zijn.

Of het nu geluidsverbetering of geluidsisolatie 

gaat –Alco is uw partner voor geslaagde en geteste

geluidsisolerende en akoestische paneelwanden.

Alco akoestische beplating is eenvoudig op de

mobiele paneelwanden te monteren en is in de

meest uiteenlopende uitvoeringen voor verschillen-

de doeleinden toe te passen.Onze medewerkers

zorgen er voor dat uw ruimte niet alleen mooi

oogt maar ook mooi klinkt.

Onze knowhow: uw akoestiek.

Toon na toon een belevenis.
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Zoals het u bevalt: akoestische beplating en geluidsisolatie op maat .

Met akoestische beplating op de mobiele

paneelwanden laat de ruimteakoestiek zich 

perfect aanpassen. Door het samenspel van

geluidsisolatie met akoestische beplating op

onze paneelwanden wordt een totaal andere

wandopbouw vereist, daar de trillingsver-

houding van de wand zich wijzigt.

Wij hebben ons deze uitdaging gesteld en 

deze nieuwe techniek laten testen. Daarbij zijn 

uitstekende geluidsisolaties uit voort gekomen

tot Rw, P 57 dB.
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Beplating:

■ MDF B2 standaard: 

8-16 mm  afhankelijk van type  1280 x 4250 mm

■ MDF B1 moeilijk  ontvlambaar: 

10-16 mm afhankelijk van type 1280 x 3600 mm

■ MDF B2 zwart gekleurd: 

op aanvraag

■ afwijkende afmetingen op aanvraag

Opbouw:

■ totale dikte: 16/24 mm, andere diktes op aanvraag

■ rondomlopend frame, 8 of 16 mm MDF plaat  

■ 2 x firetdoek zwart  volgens DIN 4102 

■ ingelegde steenwolplaat volgens DIN 4102

■ maximale afmeting 1280 x 3850 mm

Perforatie:

■ 3 mm – 10 mm ø

■ parallel of verspringend

■ steekmaat 8 / 16 / 32 mm

■ kleinste steekmaat 8 mm bij gaten  3-8 mm ø, 

1/2 gat verspringend

■ minimale rand 30 mm bij een 16 mm steekmaat

■ op verzoek speciale perforatie

Sleuven S (onderbroken):

■ sleufbreedte 2 – 3 mm

■ sleuflengte min. 80 mm

■ sleuven onderbreking 20 mm

■ tussenruimte min 7 mm

■ minimale rand 50 mm

Sleuven SD (doorlopend):

■ sleufbreedte 2 – 3 mm

■ tussenruimte min 13 mm

■ doorlopende sleuven 

Fineer:

■ alle standaard fineren zijn mogelijk 

(exotische fineer op aanvraag)

■ fineer naar keuze of volgens monster

■ afhankelijk van houtsoort en structuur over 

alle panelen gelijk

■ standaard oppervlakte PUR gelakt

■ gebeitst volgens kleurmonster

■ kleurbewerkingen volgens RAL of NCS kleur

■ speciale afwerking op aanvraag

Hardkunststof:

■ perforatieplaten: hardkunststof Getalit P 0,7 mm

■ sleufplaten: hardkunststof Getaform

■ andere hardkunststofplaten op aanvraag

■ kleurbewerkingen volgens RAL of NCS kleur

■ andere kleurbewerkingen op aanvraag

Randen:

■ de kopkanten worden rondom afgewerkt

Oppervlakte Fineer:

■ kopkanten afgewerkt met fineer of hardkunststof

■ andere afwerkingen op aanvraag

Kunststof kopafwerkingen:

■ Melamine 0,6 mm of PVC of ABS 2,0 mm

■ kopkantafwerkingen en diktes op aanvraag

Bij verwerking van  PVC of ABS afwerkingen zijn 

kleurafwijkingen mogelijk.

Testcertificaten:

■ 15 verschillende testberichten volgens EN20354

Akoestiek:

■ Lage tonen: ca. 100 – 315 Hz

■ Gemiddelde tonen:   ca. 400 – 1250 Hz

■ Hoge tonen: ca.1600 – 5000 Hz

■ Spreekbereik: ca. 500 – 3000 Hz

Alco akoestische beplating EN 20354 Afwerking

Voor als u het wilt horen: 
technische details.
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Akoestische beplating

met sleuven:

afwerking 

naar keuze

sleuven

MDF 

beplating

firetdoek, 

zwart

steenwol 

plaat
frame

Zichtbaar betere akoestiek.
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Akoestische beplating

met perforatie:

afwerking 

naar keuze

perforatie

kopkanten met 

fineerafwerking

MDF 

beplating

firetdoek, 

zwart

steenwol 

plaat
frame
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Prüfnummer: P-BA 155/1996

Plaatdikte: 24 mm
Gaten: 8 mm ø
Vorm van perforatie: parallel of 

verspringend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 18%  
Absorptiegraad: 0,55
Absorbtie klasse: D

Type 16/8-24 – Geperforeerde platen als beplating op een mobiele paneelwand

Alco akoestische beplating op mobiele panee
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Plaatdikte: 24 mm
Gaten: 10 mm ø
Vorm van perforatie: parallel of 

verspringend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 28%
Absorptiegraad: 0,50
Vorm indicatie: H
Absorbtie klasse: D

Type 16/10-24 – Geperforeerde platen als beplating op een mobiele paneelwand.

Prüfnummer: P-BA 157/1996

Plaatdikte: 24 mm
Gaten: 5 mm ø
Vorm van perforatie: parallel of 

verspringend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 7,5%
Absorptiegraad: 0,35
Vorm indicatie: M
Absorbtie klasse: D

Type 16/5-24 – Geperforeerde platen als beplating op een mobiele paneelwand.

Prüfnummer: P-BA 99/2003

Prüfnummer: P-BA 296/2000

Plaatdikte: 24 mm
Sleuven: 80 x 2 mm 
Type van sleuven: onderbroken
Sleuvenaandeel: ca. 8%
Absorptiegraad: 0,45
Vorm indicatie: H
Absorbtie klasse: D

Type 8/2-24S– Sleufplaten als beplating op een mobiele paneelwand.

elwand.
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Prüfnummer: P-BA 195/2002

Plaatdikte: 24 mm
Sleuven: 3 mm 
Sleufafstand: 13 mm
Type van sleuven: doorlopend
Sleuvenaandeel: ca. 14%
Absorptiegraad: 0,35
Vorm indicatie: MH
Absorbtie klasse: D

Type 13/3-24SD– Sleufplaten als beplating op een mobiele paneelwand

Prüfnummer: P-BA 97/2003

Plaatdikte: 16 mm (zon-
der raamcon

Sleuven: 3 mm 
Sleufafstand: 13 mm
Type van sleuven: doorlopend
Sleuven aandeel: ca. 14%
Absorptiegraad: 0,20
Vorm indicatie: H
Absorbtie klasse: E

Type 13/3-16SD– Sleufplaten als beplating op een mobiele paneelwand

Prüfnummer: P-BA 297/2000

Plaatdikte: 24 mm
Sleuven: 80 x 3 mm: 
Type van sleuven: onderbroken
Sleuvenaandeel: ca. 13%
Absorptiegraad: 0,45
Vorm indicatie: MH
Absorbtie klasse: D

Type 7/3-24S– Sleufplaten als beplating op een mobiele paneelwand

Alco akoestische beplating op mobiele
paneelwand.
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Plaatdikte: 24 mm
Onderconstructie: 46 mm
Totale dikte: 70 mm
Gaten: 8 mm ø
Type van perforatie: parallel of ver-

springend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 18%
Absorptiegraad: 0,70
Vorm indicatie:

Absorbtie klasse: C

Type 16/8-70 – Geperforeerde platen als voorzetwand

Prüfnummer: P-BA 158/1996

Prüfnummer: P-BA 98/2003

Plaatdikte: 24 mm
Onderconstructie: 60 mm
Totale dikte: 84 mm
Gaten: 5 mm ø
Type van perforatie: parallel of

verspringend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 7,5%
Absorptiegraad: 0,45
Vorm indicatie: LM
Absorbtie klasse: D

Type 16/5-84 – Geperforeerde platen als voorzetwand

Alco akoestische beplating als 
wandbekleding. 
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Prüfnummer: P-BA 159/1996

Plaatdikte: 24 mm
Onderconstructie: 98 mm
Totale dikte: 122 mm
Gaten: 8 mm ø
Type van perforatie: parallel of

verspringend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 18%
Absorptiegraad: 0,70
Vorm indicatie:

Absorbtie klasse: C

Type 16/8-122 – Geperforeerde platen als voorzetwand

Prüfnummer: P-BA 294/2000

Plaatdikte: 24 mm
Onderconstructie: 60 mm
Totale dikte: 84 mm
Sleuven: 80 x 2 mm 
Type van sleuven: onderbroken
Sleuf aandeel: ca. 8%
Absorptiegraad: 0,60
Vorm indicatie: L
Absorbtie klasse: C

Type 16/8-84S – Sleuf platen als voorzetwand

Prüfnummer: P-BA 156/1996

Plaatdikte: 24 mm
Onderconstructie: 46 mm
Totale dikte: 70 mm
Gaten: 10 mm ø
Type van perforatie: parallel of

verspringend
Steekmaat: 16er
Perforatie aandeel: ca. 28%
Absorptiegraad: 0,75
Vorm indicatie:

Absorbtie klasse: C

Type 16/10-70 – Geperforeerde platen als voorzetwand

Alco akoestische beplating als 
wandbekleding. 
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Prüfnummer: P-BA 194/2002

Plaatdikte: 24 mm
Onderplaat: 60 mm
Totale dikte: 84 mm
Sleuven: 3 mm 
Sleufafstand: 13 mm
Type van sleuven: doorlopend
Sleuf aandeel: ca. 14%
Absorptiegraad: 0,85
Vorm indicatie:

Absorbtie klasse: B

Type 13/3-84SD – Sleuf platen als voorzetwand

Plaatdikte: 24 mm
Onderplaat: 32 mm
Totale dikte: 56 mm
Sleuven: 3 mm 
Sleufafstand: 13 mm
Type van sleuven: doorlopend
Sleuf aandeel: ca. 14%
Absorptiegraad: 0,65
Vorm indicatie: M
Absorbtie klasse: C

Type 13/3-56SD – Sleuf platen als voorzetwand

Prüfnummer: P-BA 295/2000

Plaatdikte: 24 mm
Onderconstructie: 60 mm
Totale dikte: 84 mm
Sleuven: 80 x 3 mm 
Type van sleuven: onderbroken
Sleuf aandeel: ca. 13%
Absorptiegraad: 0,65
Vorm indicatie: L
Absorbtie klasse: C

Type 7/3-84S – Sleuf platen als voorzetwand

Prüfnummer: P-BA 96/2003

Alco akoestische beplating als 
wandbekleding. 
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Alco leveringsprogramma 
geeft u vele mogelijkheden:

Voor technische wijzigingen 

die een verbetering betekenen,

maken wij een voorbehoud.

Alcowand Premium 100

■ mobiele paneelwand met afzonderlijke elementen

■ geluidsisolatie tot Rw P 59 dB

■ akoestische-, rookdichte- en brandwerende 

uitvoeringen mogelijk

■ ook als Alcowand Eco verkrijgbaar

Alcowand Faltinaplan

■ massieve dubbelwandige constructie

■ op maat gemaakt

■ glad uittrekbaar

■ geluidsisolatie tot Rw P 34 dB

Alcowand Flexi 60

■ afzonderlijke elementen door scharnieren 

verbonden

■ standaard met loopdeur

■ glasopeningen zijn mogelijk

■ geluidsisolatie tot Rw P 39 dB

Alcowand Visioline 

■ mobiele glaswand met afzonderlijke elementen

■ veelzijdige afwerking (folie, beschildering, 

zeefdruk etc.)

■ boven- en onderprofiel van aluminium

Merrem Building Solutions bv

Postbus 50 – 

5300 AB ZALTBOMMEL

Veilingweg 2 – 

5301 KM ZALTBOMMEL

Tel.: +31(0)418-578223

Fax: +31(0)418-578394

E-mail: info@merrem-bs.nl

Internet: www.merrem-bs.nl


