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Softsonic-wandpanelen
Voor een aangename sportomgeving

Silent Building



PRODUCTEIGENSCHAPPEN SOFTSONIC

AKOESTISCH DEMPEND

BALVAST GETEST (DIN 18032)

VLAKKE WAND AFWERKING

LICHT IN GEWICHT

GEMAAKT VAN GERECYCLED 
MATERIAAL

OP MAAT TE PRODUCEREN 
TOT MAX 2700 x 1200 MM

GEMAAKT VAN POLYESTERWOL, 
VERKRIJGBAAR IN 39 KLEUREN 

KAN ZONDER TUSSENRUIMTE 
WORDEN GEMONTEERD

KAN SNEL WORDEN 
GEMONTEERD

STOPCONTACTEN EN PLINTEN 
KUNNEN PRACHTIG WORDEN 
WEGGEWERKT

Een pratende collega of een nagalmende ruimte: verschillende akoestische 

uitdagingen vragen om hun eigen specifieke aanpak, zoals de Vilton 

Softsonic akoestische wandpanelen in sporthallen en gymzalen.

VERBETER DE 
RUIMTE-AKOESTIEK 



Vilton Softsonic-panelen hebben zeer goede geluids-

absorberende eigenschappen. Ze zijn opgebouwd uit 

een basisplaat van een stevige laag akoestisch materiaal 

van polyesterwol van gerecyclede PET-flessen, die zijn 

bekleed met een naaldvilt. Er zijn 39 kleuren beschikbaar 

om uit te kiezen, al naar gelang de gewenste sfeer en 

uitstraling. Deze panelen zijn speciaal ontwikkeld voor 

sporthallen en gymzalen. De akoestische kwaliteit van 

een sportzaal moet aan bepaalde eisen voldoen. De 

sportactiviteiten gaan vaak met geluid gepaard en de 

sporters zelf maken ook lawaai. Een korte nagalmtijd 

verbetert de spraakverstaanbaarheid en het akoestische 

comfort in een sportzaal wat goed is voor de docent/

trainer en sporter. 

Om hinderlijke galm en gehoorbeschadigingen in 

sporthallen en gymzalen te voorkomen, zijn de Vilton 

Softsonic-wandpanelen ontwikkeld. Softsonic is door het 

onafhankelijke Nederlandse testorgaan KIWA ISA Sport 

beoordeeld als balvast volgens de DIN 18032-norm. 

Dit is officieel vastgesteld in een laboratorium waar met 

hoge snelheid hockey- en handballen zijn afgevuurd op de 

Softsonic-wand zonder dat er schade ontstond. Softsonic 

voldoet tevens aan de richtlijnen van het NOC*NSF 

(Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport 

Federatie) en de KVLO, de Nederlandse vakvereniging 

voor docenten lichamelijke opvoeding.

Nagalmtijd

Softsonic is dus balvast en afhankelijk van de toegepaste 

hoeveelheid, dikte en overige gebruikte materialen, zorgt 

het voor de gewenste nagalmtijd. Het resultaat is een 

goed werkende akoestische oplossing die er voor zorgt 

dat gebruikers op een prettige manier kunnen sporten. 

Door middel van een berekening kan de hoeveelheid 

Softsonic vooraf bepaald worden die nodig is om de 

nagalmtijd terug te dringen. Dit wordt gedaan op basis 

van de geometrie van een ruimte, de inrichting van een 

ruimte en het aantal vierkante meter vloer-, wand- en 

plafondoppervlak.

SOFTSONIC 

WIST U DAT?

Softsonic bestaat uit 98% gerecyclede vezels? We 

precies kunnen aangeven hoeveel PET-flessen er in een 

Softsonic-wand zijn verwerkt?
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Purper African Violet Magenta Fuchcia Rose Ash Dusty Cedar FireAurora Red ScarletBurgundy Flamme

Marine Helblauw Blauw 5054 TurquioseVert Bouteille CactusForest Geel GroenBlauw 5543 Cobalt Ocean Blue

LimeSpicy MustardJeansLight GreyLicht GrijsPewterGrijsAntracietZwart Wit 1004

Wit 1005LamaSandDusky TaupeTaupeWalnutMahogany

Honey Gold

SPECIFICATIES



CONTACT

Vilton Silent Building:

Minervaweg 99

8239 DL Lelystad

+31 (0)88 88 77 128

akoestiek@vilton.nl

https://silentbuilding.vilton.nl

Akoestisch dempend en balvast zijn belangrijke voordelen 

van Softsonic, maar dat zijn niet de enige redenen om te 

kiezen voor Softsonic als oplossing voor het verbeteren 

van de gymzaalakoestiek. Vilton Softsonic-panelen zijn 

gemaakt van stevig akoestisch materiaal, die vormvast 

en licht in gewicht zijn. Dat maakt het mogelijk om de 

benodigde Softsonic-panelen soms al binnen een dag te 

monteren. Softsonic-panelen worden op maat gemaakt 

in de fabriek. Vervolgens kunnen ze gemakkelijk worden 

bevestigd op elke harde, verticale, vlakke ondergrond. 

VOORDELEN 

Zorgeloos met Softsonic

Wilt u meer weten over Vilton Softsonic? Neem dan 

contact op met Vilton Silent Building.

Silent Building
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Silent Building is de belofte van Vilton voor een stil gebouw. Door 
trillingen en geluiden in funderingen, vloeren, wanden en plafonds op te 
vangen, kan Vilton overlast voorkomen. Uniek is dat Vilton alle aspecten 
van de constructieve akoestiek begeleidt en verzorgt: van tekentafel tot 

montage. Door het brede assortiment van Vilton en zijn projectspecifieke 
aanpak biedt Vilton oplossingen die een goede akoestiek garanderen, het 
bouwproces versoepelen en gebouwen een prachtige uitstraling geven. 

SILENT BUILDING


