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Het akoestische comfort in een ruimte  
verbeteren, zonder het interieurdesign  
uit het oog te verliezen. Dat is wat  
Aangenaam Akoestiek doet! We hebben 
een bijzondere collectie aan decoratieve  
en geluidsabsorberende producten die elke  
ruimte comfortabeler maken, voor zowel 
het oog als het oor. Door de toepassing  
van onze producten ontstaat er een perfecte  
harmonie tussen design en functionaliteit. 

Of het nu om een kantoorpand, horecagele-
genheid, sporthal, winkel of school gaat; de 
kwaliteit van de akoestiek kan de beleving 
in een ruimte maken of breken. Neem de 
akoestiek en de juiste materialisatie daar-
om direct vanaf de start mee in je ontwerp.  
Met de wand- en plafondpanelen uit de 
Woodline collectie zorg je namelijk voor 
een optimale akoestiek en creëer je daar-
naast een stijlvol en comfortabel interieur. 
Hierdoor komt het beste van twee werelden 
samen in jouw design. 

Aangenaam
Akoestiek

geluidsabsorberend

snelle montage

lichtgewicht

lange lengtes

topkwaliteit
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'In deze showroom komen  

beleving, inspiratie en 

gastvrijheid samen. De 

Woodline panelen zorgen 

hier voor een ontspannen 

verblijf en vormen een 

blikvanger in het interieur.' 



Het Woodline paneel bestaat uit  
stroken fineer die geplaatst zijn op een  
PET-vilt onderlaag van 9mm PET- 
vezels. Het fineer is beschikbaar  
in verschillende houtsoorten: Eiken,  
Amerikaans Noten, zwart Essen en  
Bamboe. Hierdoor zijn de panelen toe  
te passen in elk type interieur. 

De Woodline panelen hebben een  
moderne, natuurlijke én tijdloze uit- 
straling. Daarmee zijn ze ontzettend 
veelzijdig en gaan ze jarenlang mee. De  
matte lak waarmee het fineer is afge-
werkt, zorgt voor een luxe geheel en  
bovendien is het fineer daardoor beter  
te onderhouden. 

Dankzij een handige overstek van het 
laatste latje aan de zijkant, zijn de  
panelen op een eenvoudige manier  
aan elkaar te koppelen. Deze over- 
loop is met het blote oog nauwe- 
lijks zichtbaar, waardoor je een mooie,  
homogene wand kunt creëren. Omdat  

Woodline 
paneel

elke ruimte anders is, staat maatwerk  
voorop bij het maken van een ontwerp. 
Aangenaam Akoestiek denkt hier graag 
over mee. 

Geluidsabsorptie
Het zwarte PET-vilt dat tussen de  
houten panelen zit, bestaat voor 60%  
uit gerecyclede PET-vezels. Door de open  
structuur van dit materiaal, in combinatie  
met de ruimtes tussen de gefineerde  
MDF-stroken, zijn de Woodline panelen  
heel goed in staat het geluid  
te absorberen.

Om de geluidsabsorberende werking van 
de panelen te verhogen, adviseren wij om 
de panelen te bevestigen op een houten 
regelwerk. Door tussen de houten regels 
45mm dik isolatiemateriaal te verwerken, 
wordt zelfs een geluidsabsorptie bereikt 
in de hoogste klasse. Meer weten over de 
akoestische certificeringen? Neem dan  
gerust contact met ons op! 



'In dit kantoor is een hoog akoestisch  

comfort bereikt door toepassing van een 

volledige wand met Woodline panelen.  

De ruimte heeft daarnaast een natuurlijke, 

verfijnde uitstraling gekregen.'  details woodline europees eiken | type 27 | kantoor lopik | wand
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1.1

1.1 Random

1.2 Type 27 

1.3 Type 60

Graphite

1.2

1.3

1.1

Deze foto nog 

graag aanleveren

Hoge kwaliteit zwart gelakt door-en-door 
zwart Essen fineer. De Graphite panelen 
hebben een industriele en tegelijkertijd 
chique uitstraling. 

1.2 1.3

Paneel formaat
Bruto-afmeting paneel: 3030x600mm
Dikte: 19mm

Woodline type random
Breedte van de MDF-latjes: variabel
Opening tussen de latjes: 15mm 

Woodline type 27
Breedte van de MDF-latjes: 27mm
Opening tussen de latjes: 13mm

Woodline type 60
Breedte van de MDF-latjes: 60mm
Opening tussen de latjes: 15mm

1.1 Random  

1.2 Type 27

1.3 Type 60

Europees Eiken
Hoge kwaliteit Eiken fineer voorzien van 
een transparante, matte laklaag. Hierdoor 
blijven de panelen licht en behouden ze 
een natuurlijke uitstraling.



1.1

1.1 Random 

1.2 Type 27 

1.3 Type 60

Bamboe Caramel 
Side Pressed

1.3

1.1

Dit is de ecologische 
keuze ten opzichte van 
de houtfineer panelen. 
De warme caramel tonen 
zorgen voor een zachte, 
natuurlijke look.

1.2

1.1 Random 

1.2 Type 27 

1.3 Type 60

Amerikaans 
Noten

1.1

1.2

1.3

Hoge kwaliteit Amerikaans Noten 
fineer zorgt voor een warme en 
chique uitstraling in elke ruimte.



Simplicity
is the

ultimate
form of 

sophistication

- Leonardo da Vinci

‘In de Universiteit van Maastricht zorgen de Woodline  

panelen voor een natuurlijke en dynamische interieurbeleving.  

Studenten en leraren kunnen ontspannen overleggen  

in een comfortabele en inspirerende ruimte.’ 
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‘In dit kantoor in Beverwijk zorgen de  

Woodline plafondpanelen voor een passende 

warme uitstraling. Dit design in combinatie met 

de zwarte spots maakt deze ruimte uniek.’



De Woodline panelen zijn aan de achter-

zijde voorzien van 9mm dik zwart PET-

vilt, dat voor 60% bestaat uit gerecyclede  

PET-vezels. Binnen de Aangenaam  

Akoestiek collectie bevinden zich naast  

de zwarte variant nog 24 andere decoren 

9mm dik PET-vilt. Deze panelen zijn ook  los 

verkrijgbaar en met dit product kun je alle 

kanten op. Het materiaal kan namelijk naar 

ieder gewenst maatwerk design  worden  

gesneden zodat dit perfect past binnen 

jouw specifieke ontwerp. Zo kun je ook met 

dit product een ruimte creëren vol visueel 

én akoestische comfort. Bovendien zijn er 

ook enkele decoren verkrijgbaar in een 18 

en 25mm dikte; deze zorgen voor nog meer  

geluidsabsorptie. 

De geluidsabsorberende werking van het  

PET-vilt is gemeten in zogeheten galm-

kamers, waardoor we precies kunnen  

laten zien wat het effect is van de PET-vilt  

panelen op de akoestiek in jouw project. 

PET-vilt 
panelen



Interieurs worden industriëler, moderner 
en transparanter ontworpen dan ooit  
tevoren. Veel zichtlijnen, grote open 
ruimtes en ontwerpen in strakke designs 
waarbij de toegepaste materialen veelal  
hard en reflecterend zijn. Zeer aantrek-
kelijk voor het oog, maar niet altijd voor 
het oor. Door gebruik te maken van de 
producten uit de Woodline collectie 
en al vroeg in het proces na te denken 
over de akoestiek, creëer je een ruimte 
die niet alleen comfortabel is, maar die  
ook nog eens de juiste sfeer krijgt. 

Geluids- 
absorptie

De Woodline panelen zijn het makke-
lijkst te verlijmen op een harde, vlakke en  
schone achterwand. Met de High Tack 
montagekit wordt het monteren van de 
Woodline panelen een eenvoudige klus. 

Met het oog op duurzaamheid, adviseren  
wij om de panelen te bevestigen door 
middel van haaklatten. Hierdoor zijn  
ze gemakkelijk en demontabel te beves-
tigen, waardoor de panelen hergebruikt  
kunnen worden. 

Montage
& verwerking

De Woodline panelen vormen de perfecte 
mix tussen esthetiek en comfort. De hoge 
geluidsabsorberende waardes worden 
bereikt door achter het Woodline paneel 
45mm DENIMpanel toe te voegen. Dit is 
isolatiemateriaal geproduceerd uit rest- 
afval van spijkerbroeken. Het heeft niet 
alleen goede isolerende eigenschappen, 
maar draagt ook bij aan een beter milieu. 

Geluidsabsorptie is gericht op het 
beheersen van geluidsinvloeden 
binnen één ruimte. Dit om onder 
andere te voorkomen dat geluiden  
te veel galmen of mensen niet 
goed verstaanbaar zijn. Wij helpen 
je graag met het bepalen van de  
optimale akoestiek voor jouw  
project en kunnen daarbij alle 
akoestische certificaten toesturen.

geluidsabsorptie

DENIMpanel v.l.n.r 45mm, 30mm & 20mm

Daarnaast kan er ook voor worden  
gekozen om de panelen te bevestigen 
door middel van zwarte schroeven. Hier-
bij dienen voor ieder paneel minimaal 
25 schroeven te worden gebruikt. Een 
laatste mogelijkheid is om de Woodline  
panelen te verlijmen op een harde, vlakke 
en schone achterwand. Dankzij de High 
Tack montagekit is deze manier van  
monteren heel eenvoudig.  
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‘In deze kantooromgeving in Etten-Leur laten de akoestische 

panelen van Woodline zien dat comfort en design perfect 

samengaan. In deze open ruimte is door honderd procent 

maatwerk naast een hoge mate van akoestisch comfort,  

ook een heel sfeervol interieur gecreëerd.’ 



Onze dealers:Meer weten over  
Aangenaam Akoestiek  
of interesse in een 
sample? Kijk voor alle 
mogelijkheden op:  
aangenaamakoestiek.nl

De productlijn Aangenaam  
Akoestiek is een private label  
van de Legit Forum Groep. 

ALLDECO  
Aalsvoort 69-A
7241 MA Lochem
T: +31 (0) 57 32 15 025

ASILVA
Elzenbroek 5
8331 VD Steenwijk
T: +31 (0) 52 13 85 350

DECO-NOVA
Magnesiumstraat 51  
6031 RV Nederweert  
T: +31 (0) 49 55 46 000

DECOVISIE
Sigarenmakerstraat 2  
5232 BK ‘s-Hertogenbosch  
T: +31 (0) 73 64 80 909

DRIMENSA
Zuiddijk 394-A
1505 HE Zaandam
T: +31 (0) 75 7 1 12 818

IBOMA
Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik
T: +31 (0) 34 85 58 100

http://aangenaamakoestiek.nl
https://alldeco.nl/
tel:31 (0) 57 32 15 025
https://www.asilva.nl/
tel:+31 (0) 52 13 85 350
https://deconova.nl/
tel:+31 (0) 49 55 46 000
https://www.decovisie.com/
tel:+31 (0) 73 64 80 909
https://drimensa.nl/
tel:+31 (0) 75 71 12 818
https://www.iboma.com/
tel:+31 (0) 34 85 58 100
https://alldeco.nl/
https://www.asilva.nl/
https://deconova.nl/
https://www.decovisie.com/
https://drimensa.nl/
https://www.iboma.com/


AANGENAAMAKOESTIEK.NL


