
Inspiratiegids

Toonaangevend design waarmee je een oase van rust creëert.

Akoestiek



Wie een ruimte wil creëren waarin mensen optimaal werken, wonen of anderszins
verblijven, kan niet om een goede ruimteakoestiek heen. 

Veel gebouwen zijn echter voor het oog ontworpen en niet voor het oor. Het gebruik
van overwegend harde materialen heeft zijn weerslag op de akoestische prestaties
binnen de ruimte. Vooral bij grote, open (werk)ruimtes heeft geluid vrij spel. Hierdoor
kunnen zelfs onschuldige achtergrondgeluiden uitgroeien tot een oorverdovend
galmen. Dit heeft grote impact op de spraakverstaanbaarheid en het
concentratievermogen van ieder die hieraan wordt blootgesteld.

Bij Designlinq zijn we ervan overtuigd dat het verbeteren van de akoestiek om een
totaaloplossing vraagt. Creëer een gezond binnenklimaat vol expressie en karakter met
de meest prachtige, hedendaagse akoestische designoplossingen, die op akoestisch
vlak stuk voor stuk uitmuntend presteren en met respect voor mens en omgeving tot
stand zijn gekomen. Met deze inspiratiegids laten we zien dat topdesign hand in hand
gaat met goede akoestische eigenschappen en deze combinatie oneindig veel creatieve
mogelijkheden biedt. 

Weten welke akoestische oplossingen geschikt zijn, vergt een bredere kijk. Het is
allereerst belangrijk om te inventariseren voor welke doeleinden en activiteiten een
ruimte gebruikt wordt. Zo heeft een kantoorruimte waar veel gebeld wordt andere
vereisten dan een hal in een publiek gebouw of een grote hotellobby. In deze gids
brengen we voor je in kaart welke akoestische oplossingen er voorhanden zijn bij
dergelijke gebruikstoepassingen.

Waar de akoestiek op orde is, ervaart men veel meer leef- en werkplezier. Zet de toon
met de prachtige en toonaangevende akoestische designoplossingen die je verderop in
deze inspiratiegids aantreft.

Veel inspiratie toegewenst.

Zet de toon met goede ruimteakoestiek
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“Na verstoring van een complexe

taak heeft een persoon tot wel 20

minuten nodig om weer in hetzelfde

concentratie- in snelheidsniveau te

komen als voor de verstoring.”

- Rachel Silverman
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De basisprincipes van akoestiek
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De werking van geluid haarfijn uitgelegd

De toonhoogte. Deze wordt bepaald door de frequentie van de trilling. Ofwel: de
hoeveelheid trillingen die een geluidsbron of een contactmoment in een bepaalde
tijdsperiode veroorzaakt. Hierbij geldt: hoe meer trillingen er plaatsvinden in dezelfde
periode, hoe korter de golflengte en hoe hoger de toon. Het aantal trillingen dat zich
per cyclus per seconde herhaalt, wordt uitgedrukt in Hertz (Hz);

Het volume. Dit wordt bepaald door het drukverschil dat de geluidsgolf veroorzaakt.
Hoe meer drukverschil, hoe intenser we het geluid ervaren. Het volume wordt
uitgedrukt in decibel (dB). 

Heel natuurkundig beschouwd is geluid niet meer dan trillingen die zich verplaatsen door
de lucht of door middel van contact. Het is opgebouwd uit drukgolven die door het
gehoor kunnen worden waargenomen. Feitelijk horen we twee dingen: 

De interactie tussen deze geluidsindicatoren luistert ontzettend nauw. Enige onbalans
mondt al snel uit in ruis, nagalm en ander hinderlijk omgevingsgeluid.

Verschillende geluidtypes en toonhoogtes
Het menselijk gehoor is in staat om geluidsfrequenties van 20 Hz tot 20 kHz waar te
nemen. Dit wordt veelal aangeduid als ‘het hoorbare spectrum’. Geluidsfrequentie wordt
opgedeeld in drie gangbare toonhoogtes: hoge tonen, middentonen en lage tonen.

Hoge tonen  —  2500 - 12000 Hz

Middentonen  —  250 - 2500 Hz

Lage tonen  —  50 - 250 Hz
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Verderop in deze inspiratiegids lichten we diverse, prachtige designproducten uit die elk op hun eigen manier de akoestiek verbeteren. Hoe dit per product precies gerealiseerd
wordt, verduidelijken we middels bovenstaande iconen.

Luchtgeluid is geluid dat door een afzonderlijke geluidsbron via de lucht wordt overgedragen. Voorbeelden van dergelijk geluid zijn stemmen en audio(visuele) apparatuur. Contactgeluid,
op zijn beurt, is geluid dat weerklinkt in een bepaalde contructie. Bij contactgeluid worden geluidsgolven niet via de lucht, maar direct via de constructie overgebracht. Voorbeelden van
dergelijk geluid zijn voetstappen en schuivende stoelpoten. Hierbij is het de vloer die trilt en de trilling ‘doorgeeft’. Zowel lucht- als contactgeluid kunnen binnen én buiten de ruimtes
hoorbaar zijn en als hinderlijk worden ervaren.
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Het verschil tussen lucht- en contactgeluid

Absorptie
Geluidsgolven worden geabsorbeerd door alle zachte materialen die ze
onderweg passeren. Geluid is energie en absorberende oplossingen
verminderen het verplaatsingspotentieel van deze energie. De zogeheten
absorptiecoëfficiënt (α) van een product bepaalt de absorptiekracht en
varieert van 0 (volledige reflectie) tot 1 (volledige absorptie).

Verzwakking
Om geluidsoverdracht tussen twee aangrenzende ruimtes te verminderen,
worden vaak losstaande en/of hangende verticale elementen ingezet.
Dergelijke verzwakkingsoplossingen remmen de voortplanting van het geluid
en hebben een positieve impact op de spraakverstaanbaarheid en het
concentratievermogen. Geschikte toepassingen zijn plafondpanelen,
roomdividers en bureauschermen.

Verspreiding
Geluidsverbetering kan ook worden gerealiseerd door te werken met
akoestische materialen in verschillende laagdiktes of in 3D-vormen. De
dieptewerking zorgt voor een betere geluidsspreiding, met vervormingsvrij en
helder geluid als resultaat. 

Privacy
Met geluidsdicht meubilair, zoals meeting en phone booths, wordt optimale
auditieve privacy verkregen voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken
en overlegmomenten. Deze oplossingen zorgen er bovendien voor dat
ándere aanwezigen in de ruimte niet meer afgeleid raken van de genoemde
bel- en overlegsessies. Deze wisselwerking maakt het meubilair onmisbaar in
grote open kantoorruimtes.

Van Akoestiek verbeteren tot Zuiver geluid
De akoestiek in een ruimte verbeteren kan op diverse manieren:
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Hospitality & Home
Een aangename akoestiek draagt bij aan het creëren van
hospitality- en woonconcepten waar je je volledig op je
gemak voelt en optimaal comfort ervaart. Uitstraling is
natuurlijk bijzonder belangrijk, maar ook geluid is hierin
een zeer bepalend factor. Met akoestische oplossingen leg je
de basis voor een optimaal akoestisch klimaat en een
topklasse uitstraling in één.
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BuzziPleat Edel
Bekijk product 

BuzziCactus Gringo
Bekijk product 
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BuzziPleat Ripple
Bekijk product 

https://designlinq.nl/nl/buzzispace-akoestisch-wandpaneel-buzzipleat-edel-door-139/?utm_source=inspiratiegids_akoestiek&utm_medium=direct&utm_campaign=inspiratiegids_akoestiek
https://designlinq.nl/nl/buzzispace-akoestische-scheidingswand-buzzicactus-gringo-door-sas-adriaenssens/?utm_source=inspiratiegids_akoestiek&utm_medium=direct&utm_campaign=inspiratiegids_akoestiek
https://designlinq.nl/nl/buzzispace-akoestisch-wandpaneel-buzzipleat-ripple-door-139/?utm_source=inspiratiegids_akoestiek&utm_medium=direct&utm_campaign=inspiratiegids_akoestiek


BuzziDee
Bekijk product  >

Het unieke ontwerp van BuzziDee, met afgeronde hoeken boven en onder,
zorgt voor een zeer comfortabele zitervaring. Deze poef maakt het verschil
door zijn veelzijdigheid. Hij is stevig, maar licht van gewicht, zodat je de
omgeving makkelijk opnieuw kunt indelen. Zet hem bij je tafel of zet hem even
opzij om hem bij de hand te hebben als je een extra zitplaats nodig hebt. 8

https://designlinq.nl/nl/brands/buzzispace/buzzidee/?utm_source=inspiratiegids_akoestiek&utm_medium=direct&utm_campaign=inspiratiegids_akoestiek
https://designlinq.nl/nl/brands/buzzispace/buzzidee/?utm_source=inspiratiegids_akoestiek&utm_medium=direct&utm_campaign=inspiratiegids_akoestiek
https://designlinq.nl/nl/brands/buzzispace/buzzidee/?utm_source=inspiratiegids_akoestiek&utm_medium=direct&utm_campaign=inspiratiegids_akoestiek

