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Inspirerende oplossingen voor
akoestiek in gebouwen met betonkernactivering (TABS)



TABS gebouwen bieden kansen
op het gebied van ontwerp en functionaliteit

Het aantal bouwprojecten met TABS (betonkernactivering) groeit snel. 
Het gebruik van beton als onderdeel van het thermische systeem heeft 
een drastische verlaging van de energieconsumptie tot gevolg en maakt 
TABS gebouwen zeer milieuvriendelijk. 

Echter, gebouwen met wanden en plafonds van beton zijn een 
uitdaging op het gebied van akoestiek. Al het geluid weerkaatst van de 
harde oppervlakken en creëert galm die zich uitspreidt over het gehele 
kantoor. Het geluidsniveau gaat omhoog  waardoor communicatie en 
concentratie erg moeilijk worden. Dit veroorzaakt stress en zorgt voor 
een  slechte werkomgeving.

Verbeter welzijn en prestaties  
In TABS gebouwen is het niet mogelijk om een volledig wand-tot-
wand plafond te installeren. Ecophon’s vrijhangende plafondsystemen 
zijn vanwege hun talloze creatieve toepassingen ideaal voor TABS 
gebouwen. Onze testen tonen aan dat een combinatie van vrijhangende 
elementen, wandpanelen en schermen de ideale oplossing bieden, 
zowel op thermisch als op akoestisch gebied.

Laat u niet beperken bij het interieurontwerp van een TABS gebouw. 
Zoals u op de volgende pagina’s kunt zien, is TABS een kans om 
een inspirerende omgeving te creëren die het welzijn en de prestaties 
verbetert. 

Welkom in een wereld van een goede akoestiek!

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers. De specificaties zijn een algemene handleiding om te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis of voorkeur. De technische 
gegevens zijn gebaseerd op de behaalde resultaten in een gebruikelijke testomgeving of op langdurige gebruik in normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen van de producten en systemen zijn alleen geldig indien 
gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, montagehandleidingen, onderhoudsvoorschriften en indien andere aanbevelingen zijn opgevolgd. Bij afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen of produc-
ten, kan Ecophon geen aansprakelijkheid aanvaarden voor functie, resultaten en eigenschappen van de producten. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn ter algemene informatie en maken geen deel uit van enige 
overeenkomst. Ecophon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen in de producten aan te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Kijk voor actuele informatie op www.ecophon.nl of neem contact op 
met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon. 
 
© Ecophon Group 2013
Idee en layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Drukker: Skånetryck AB. Illustraties: Horisont arkitekter AB/Charlotta Ekelund. Technische fotografie: Citat AB.

TABS staat voor Thermisch 
Actieve Bouwsystemen, 
een techniek waarbij de 
thermische massa van het 
gebouw ( b.v. de betonnen 
oppervlakken) wordt 
gebruikt voor koeling en 
verwarming. TABS heeft 
betrekking op  passieve 
systemen gebaseerd op 
dezelfde bouwtechniek. In 
Nederland ook wel bekend 
als betonkernactivering.
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Neem akoestiek mee in het 
ontwerp en verbeter prestaties

Dit is een algemene indeling van een modern kantoor. In deze ruimte voeren 
medewerkers telefoongesprekken, hebben ze ontmoetingen, worden belangrijke 
zaken op de werkvloer besproken en moeten ze zich concentreren op 
computerwerk.   

Uitdaging: vermijden dat geluid naar alle kanten verspreidt en collega’s worden 
verstoort. 

Oplossing: akoestisch plafondsysteem die de installaties in het plafond bedekt, 
vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak bestrijken, 
wandpanelen op tenminste twee aangrenzende wanden en schermen als 
scheiding tussen werkplekken.

Ecophon Focus™ Fixiform Ds Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Akusto™ Screen A
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Successvol -  
individueel en als team

Dit open kantoorconcept kan een hele verdieping beslaan. De bureaus zijn 
groepsgewijs of individueel opgesteld. Dit betekent dat sommige medewerkers 
in teams werken en veel met elkaar zullen praten, terwijl anderen zich in alle rust 
moeten kunnen concentreren. Tevens is er verkeer van mensen die zich naar of 
van de vergaderruimtes begeven.

Uitdaging: vermijden dat het geluid zich naar alle kanten verspreidt, verlagen 
van geluidsniveaus, en storende geluiden van collega’s tot een minimum 
beperken. 

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken, wandpanelen op zoveel mogelijk wanden en schermen als scheiding 
tussen teams, individuele bureaus en deverkeersruimtes.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Enjoying a sociable lunch
Een typische kantine is een grote open ruimte met een hoog bouwkundig plafond. 
In deze ruimte wordt overal  druk gepraat.  Er is ook constant geluid van borden 
en bestek en er lopen veel mensen van en naar de tafels, ondertussen druk met 
elkaar in gesprek. Het geluid zal zich in alle richtingen bewegen en om gehoord 
te worden zijn veel mensen geneigd om harder te gaan praten.  

Uitdaging: vermijden dat het geluid zich naar alle kanten verspreidt en het 
verlagen van geluidsniveaus.  

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken, wandpanelen op zoveel mogelijk wanden en schermen als scheiding 
tussen tafels en als scheiding tussen tafels en mensen die door de kantine lopen.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Elk lid van het projectteam  
moet gehoord kunnen worden

In een groepsruimte kunnen projectteams gesprekken voeren en aan hun 
projecten werken zonder de rest van het kantoor te verstoren. De ruimte is 
vaak ontworpen voor twee of meer groepen en daarom is het belangrijk 
dat het ene team het andere niet verstoort. Vaak hebben deze ruimtes grote 
wandoppervlakken die het geluid weerkaatsen en een echo veroorzaken die 
terecht kunnen komen bij het andere team waardoor dit hen verstoort. 

Uitdaging: het voorkomen van echo’s en het voorkomen van geluid dat zich 
door de ruimte verspreidt, zodat collega’s aan de andere kant van de ruimte niet 
worden  verstoort.

Oplossing: verticale vrijhangende elementen, wandpanelen die zoveel mogelijk 
van de wanden bedekken en schermen om de teams te verdelen.

Ecophon Solo™ Baffle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Luisteren is de basis 
van begrip 

Om te kunnen begrijpen moet je tegelijkertijd kunnen luisteren en denken. Als je 
alle energie nodig hebt om de spreker te kunnen verstaan, onthoud je een stuk 
minder van wat er gezegd wordt. In een presentatie- of conferentieruimte in een 
kantoorgebouw is het daarom van groot belang om grote harde oppervlakken 
te vermijden omdat deze het geluid weerkaatsen en ’galm creëren, waardoor het 
bijna onmogelijk is om te horen wat de spreker zegt.

Uitdaging: het verhogen van de spraakverstaanbaarheid en tegelijk de 
ongewenste reflecties absorberen om galm te verminderen.  

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken en wandpanelen op twee aangrenzende wanden, die het equivalent 
van tenminste 20 procent van het vloeroppervlak bestrijken.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C
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De boodschap moet duidelijk 
overkomen

Een vergaderruimte is een plek voor gesprekken, presentaties en discussies. 
Er is vaak apparatuur aanwezig zoals zoemende projectoren en speakers 
voor telefoon en videoconferenties. Ook bevat de ruimte vaak twee glazen 
wanden, terwijl aan de derde wand het bekende whiteboard hangt. Gesprekken 
weerkaatsen van de harde oppervlakten en creëren storende galm tijdens 
constructieve besprekingen.

Uitdaging: voorkomen van galm en verbeteren van spraakverstaanbaarheid 
ondanks de geluiden van technische apparatuur. 

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken en wandpanelen die tenminste één hele wand bedekken, maar bij 
voorkeur twee aangrenzende wanden.

Ecophon Focus™ Wing Ecophon Focus™ Ds Ecophon Akusto™ Wall C
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Ondersteun creativiteit
Een vergaderruimte is een plek voor gesprekken, presentaties en discussies. 
Er is vaak apparatuur aanwezig zoals zoemende projectoren en speakers 
voor telefoon en videoconferenties. Ook bevat de ruimte vaak twee glazen 
wanden terwijl aan de derde wand het verplichte whiteboard hangt. Geluid van 
spraak weerkaats van de harde oppervlakken en creëert storende galm tijdens 
constructieve besprekingen.

Uitdaging: voorkomen van galm en verbeteren van spraakverstaanbaarheid 
ondanks de geluiden van technische apparatuur. 

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken en wandpanelen die tenminste één hele wand bedekken, maar bij 
voorkeur twee aangrenzende wanden.

Soundlight Comfort Unit Ecophon Akusto™ Wall C
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Geniet van de ruimte
Een ruimtelijk en uitnodigend atrium moet indruk maken met zijn afmeting en 
magnifiek licht dat door de ramen schijnt. Er zijn voortdurend mensen aanwezig 
die met elkaar in gesprek zijn of er alleen doorheen lopen. Echter als de 
akoestiek niet genoeg aandacht krijgt, kan het gewenste positieve gevoel 
gemakkelijk negatief worden. In een atrium zoals dit, met een erg hoog plafond 
en grote wandoppervlakken, weerkaatst het geluid en creëert het ’galm wat leidt 
tot een slechte spraakverstaanbaarheid. Mensen gaan daardoor harder praten 
om toch gehoord te worden.

Uitdaging: het voorkomen van galm en hoge geluidsniveaus.  

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken en wandpanelen die zoveel mogelijk wanden bedekken.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle on wall
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Welkom bij ons bedrijf
Wanneer gasten binnenkomen bij uw receptie dienen zij zich meteen welkom te 
voelen. Zij moeten gemakkelijk kunnen praten met de mensen achter de balie en 
ontspannen kunnen wachten op de persoon waarmee ze een afspraak hebben. 
Zoals altijd bij een receptiebalie, worden er veel (telefoon)gesprekken gevoerd 
en lopen er veel mensen langs. Het grote raam en de harde oppervlakken 
weerkaatsen het geluid en veroorzaken galm die het haast onmogelijk maken om 
een prettig gesprek te kunnen voeren. 

Uitdaging: het geluid absorberen, de spraakverstaanbaarheid te verbeteren 
en voorkomen dat de gesprekken bij de receptie zich verder  de ruimte in 
verspreiden.

Oplossing: vrijhangende elementen die 60 procent van het vloeroppervlak 
bestrijken en wandpanelen dicht bij de bron van het geluid.

Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Solo™ Square on wall
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Focus op de taken
Een open kantoorconcept moet ook concentratieruimtes bevatten. Deze worden 
o.a. gebruikt voor lange telefoongesprekken, videoconferenties, besprekingen of 
wanneer iemand zich echt wil concentreren op een belangrijke taak. Zonder de 
juiste absorptie zal elk geluid weerkaatsen van de wanden en galm veroorzaken 
waardoor de ruimte niet aangenaam is om in te werken. In een ruimte als deze, 
waar de wanden groter zijn dan het plafondoppervlak, is wandabsorptie van het 
grootste belang.

Uitdaging: voorkomen dat het geluid alle kanten opgaat en het verlagen van 
geluidsniveaus. 

Oplossing: verlaagde vrijhangende elementen en wandpanelen die tenminste 
twee aangrenzende wanden bedekken.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C
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60%60%

Superieure TABS oplossingen
ontwikkeld door 50 jaar ervaring

20cm20cm

Om de beste combinatie van thermische en akoestische prestaties 
te verkrijgen, adviseert Ecophon een evenredige verdeling van 
de vrijhangende elementen aan het plafond. Ieder element moet 
tenminste 20 cm ruimte hebben aan de twee tegenovergestelde 
zijden. De enige uitzondering is wanneer de baffles in rijen 
worden geplaatst. Dan moet de afstand tussen de rijen 20 cm 
bedragen.

Ecophon testen tonen aan dat vrijhangende elementen 
die 60% van het vloeroppervlak bestrijken een ideale 
oplossing zijn voor TABS gebouwen, zowel op thermisch 
als op akoestisch gebied. Wanneer je deze combineert 
met Akusto Wall en Akusto Screen resulteert dit in een 
atmosfeer die aangenaam is voor het oor en het oog.
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Bij een onderzoek in het kantoor 
van Woopa in Lyon, Frankrijk, 
heeft Ecophon aangetoond dat bij 
50% bedekking met vrijhangende 
elementen de operationele 
temperatuur slechts met 0,3° 
Celsius omhoog gaat. Bij 70% 
bedekking stijgt de temperatuur 
met 1° Celsius.

Om het gewenste koeleffect te 
behouden, adviseert Ecophon 
om de afstand tussen beton en 
vrijhangend element tenminste op 
0.2 meter te houden. Volgens onze 
laboratoriumstudies zullen zowel de 
thermische als de akoestische prestaties 
verbeteren als de afstand groter dan 0.2 
meter is.

0.2m0.2m

0.3°C0.3
°C
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’Flutterecho’s ontstaan wanneer geluid 
weerkaatst tussen twee tegenovergestelde 
wanden. Om deze echo’s/galm in een gewone 
ruimte met vier wanden te verminderen en om 
het optimale voordeel uit de wandpanelen te 
halen, moeten zij worden geplaatst op twee 
aangrenzende wanden.

Wanneer u aan een gewoon bureau zit, bevindt uw 
hoofd zich op ongeveer 1.2 meter hoogte. Het is daarom 
belangrijk dat geluidsabsorbers worden geplaatst op deze 
specifieke hoogte. Ecophon adviseert met betrekking tot 
absorberende schermen dat deze 1,4 meter hoog zijn als 
ze tussen bureaus worden geplaatst en 1,8 meter hoog 
wanneer ze tussen groepen worden geplaatst.

2 aangrenzende wanden2 aangrenzende wanden

1.2m1.2m
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Wanneer u 60 procent bedekking met vrijhangende 
elementen aan het plafond combineert met 
wandpanelen, adviseert Ecophon dat de wandpanelen 
het equivalent van 20% van het vloeroppervlak 
bestrijken. In een kantoor waar de meeste mensen 
achter bureaus zitten, moeten de wandpanelen worden 
gecentreerd op een hoogte van 1,2 meter. In kantoren 
waar de meeste mensen staan, moeten zij worden 
gecentreerd op 1,6 meter hoog.

20%20%2 aangrenzende wanden2 aangrenzende wanden

AeqAeq
Alle testen en aanbevelingen zijn gebaseerd op Ecophon systemen 
met zeer hoge geluidsabsorberende kwaliteiten. Deze kwaliteiten 
worden beschreven als aantal m2 absorptieoppervlak (Aeq) in al onze 
systeemspecificaties. U kunt deze vinden op www.ecophon.nl. Het 
percentage en de aanbevelingen die u hier vindt zijn derhalve niet van 
toepassing op andere producten met een lagere Aeq.



Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
werden geproduceerd ter verbetering van de 
werkomgeving. Op dit moment is Ecophon een 
wereldwijde leverancier van akoestische systemen 
die bijdragen aan een goede ruimteakoestiek en 
een gezond binnenmilieu met de focus op kantoren, 
onderwijsgebouwen, zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel van de 
Saint-Gobain Groep en heeft verkoopkantoren en 
distributeurs in tal van landen. 

    Ecophon’s activiteiten worden geleid door 
een visie: wereldwijd marktleider worden in ruimte 
akoestisch comfort door geluidsabsorberende 
systemen die de prestaties en het welzijn van de 
eindgebruiker verbeteren. Ecophon is voortdurend 
in gesprek met overheidsorganen, arbo-organisaties 
en onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied van 
ruimteakoestiek. Hierdoor draagt Ecophon bij aan 
een betere werkomgeving, overal waar mensen 
werken en communiceren.

www.ecophon.nl
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