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Obimex®

Obimex® is uw partner voor toe
levering in de droge afbouw. Wij zijn 
een uniek, landelijk opererend fami
liebedrijf en hebben reeds 40 jaar 
ervaring op het gebied van wanden, 
plafonds en verlichting. Ons comple
mentaire totaalassortiment, de ruime 
voorraden, de logistieke mogelijkhe
den, productkennis en persoonlijke 
flexibele benadering zijn de pijlers van 
ons succes. Daarmee bouwen wij aan 
een duurzame lang durige relatie en 
partnership gebaseerd op aandacht 
en vertrouwen.

Ecophon Premium Partner 
Obimex is premium partner van 
Ecophon. Dit betekent dat we veel 
producten ruim op voorraad heb
ben, erg snel kunnen leveren én onze 
medewerkers zeer accurate kennis 
hebben over het Ecophon product
gamma. Dit kennisniveau houden we 
op peil met regelmatige training van 
ons personeel. Daarnaast kunnen 
we Ecophon producten leveren voor 
scherpe prijzen!

Obimex is bewust bezig om zo 
duurzaam mogelijk te opereren 
binnen de Nederlandse afbouw en 
dit zullen we in de toekomst steeds 
verder gaan doorvoeren.

Zo voldoen onze vrachtwagens 
bijvoorbeeld aan de nieuwste eisen 
voor milieuzones, rijden we zo veel 

mogelijk met elektrische auto’s en 
is ons dak verduurzaamd met 546 
zonnepanelen.

In lijn met deze strategie heeft 
Obimex op beleidsniveau besloten om 
invulling te geven aan duurzaamheid 
door o.a. het certificeren op basis van 
de FSC ® en PEFC ™ standaarden.

OBIMEX EN DUURZAAMHEID

“Obimex streeft ernaar 
om een marktbepalende, 

betrouwbare 
voorkeurspartner te zijn 

voor de Nederlandse droge 
afbouwbranche.”

Collin Nijkamp, Bedrijfsleider

VOLG ONS OP:
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“Ecophon is een toonaangevende leverancier van akoestische oplossingen. We dragen bij aan een gezon
de binnenomgeving die kwaliteit van leven, welzijn en prestaties van mensen verbetert. Onder ons motto 
‘a sound effect on people’ is het onze ambitie om de ideale natuurlijke geluidsomgeving in onze heden
daagse binnenruimtes terug te brengen.”

ONZE DRIJVENDE KRACHTEN:
PASSIE, COMPETENTIE,  
INNOVATIE. 

“Ecophon levert 
akoestische plafonds en 
wandpanelen die helpen 

om in werk, leer en 
zorgomgevingen een 

goede geluidsomgeving 
te creëren.”



De principes die ons leiden in ons 
werk zijn gebaseerd op ons Zweedse 
erfgoed. In al onze activiteiten staan 
een menselijke benadering en een 
gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid voor het leven en de toe
komstige uitdagingen van de mens 
centraal.

Ecophon heeft verkoopkantoren in 
14 landen en vertegenwoordigingen 
in nog eens 30 landen wereldwijd. 
Er zijn in totaal ongeveer 750 mede
werkers werkzaam. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Hyllinge, net buiten 
Helsingborg in Zweden. Ecophon is 
onderdeel van de mondiale Saint
Gobain Groep.

Ecophon en duurzaamheid
•  Ecophon panelen worden vervaar

digd uit glaswol dat voor meer 
dan 70% bestaat uit gerecycled 
huishoudglas

•  Nagenoeg alle Ecophon producten 
voldoen aan de strengste eisen op 
het gebied van het binnenklimaat 
en zijn o.a. gecertificeerd met de 
Franse VOC A+.

•  Dankzij onze duurzame basis
materialen en de inzet van wate
renergie en biogas hebben wij een 
van de laagste CO2emissies in 
de sector, per geproduceerd m2 
plafondpaneel.”

Onze drijvende krachten omschrijf je 
in drie woorden:
Passie. Competentie. Innovatie.

“ Ecophon levert akoestische plafonds 
en wandpanelen die helpen om in 
werk, leer en zorgomgevingen een 
goede geluidsomgeving te creëren.”
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Modulaire plafonds

FOCUS
BIEDT EEN UNIVERSUM  
AAN ONTWERP- 
MOGELIJKHEDEN
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Ecophon Focus™ is onze  
meest uitgebreide systeemgroep. 
De Focus familie omvat een uit
gebreide serie producten met 
verschillende kantafwerkingen, 
vormen, niveaus en installatie
mogelijkheden en is daardoor in de 
meeste situaties toe te passen.

Met 10 verschillende kantopties 
en 6 unieke oplossingen is het 
productaanbod van Ecophon Focus™ 
zeer flexibel in elk ontwerp. Kies 
voor zichtbare kanten voor creatieve 

patronen, of verdekt systeem voor 
een naadloze look. De Focus is 
verkrijgbaar in 11 verschillende 
paneelmaten. De grootste zijn uniek 
op de markt en worden alleen 
door Ecophon aangeboden. Focus 
panelen zijn 20 mm dik en bieden 
geluidsabsorptie klasse A. Alle 
panelen zijn eenvoudig te demonteren 
(m.u.v. Focus B en Focus F).

Focus op kleur
Het zichtbare oppervlak van de 
Ecophon Focus is de Akutex™ FT 

coating, een unieke oppervlakte
technologie ontwikkeld door Ecophon. 
Het Akutex FT oppervlak in combinatie 
met de kern van glaswol zorgt 
voor optimale geluidsabsorptie. In 
vergelijking met Akutex™ T, zijn 
de poriën half zo groot en is het 
aantal poriën verdubbeld, terwijl de 
superieure akoestische eigenschappen 
zijn behouden. Dankzij de fijne 
poriën is het product minder gevoelig 
voor vervuiling en gemakkelijker te 
reinigen. Akutex FT is leverbaar in 16 
aantrekkelijke kleuren.

Bekijk de diverse kantopties op pagina 30

Eigenschappen:



Focus A  Focus DA Focus Lp

Focus B Focus E Focus SQ

Focus Ds  Focus Ez

Focus Dg Focus F

Focus Flexiform A Focus Frieze Focus Ds level change

Focus Fixiform E Focus Edge 500

Focus Fixiform Ds Focus Wing
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  Afwerking oppervlak: AkutexTM FT coating 

  10 verschillende kantafwerkingen

  Verkrijgbaar in 11 verschillende afmetingen

  Dikte panelen 20 mm

  16 kleuren

 Is op voorraad bij Obimex. Voor de overige kantafwerkingen is de levertijd op aanvraag.

Verkrijgbaar in de volgende kantafwerkingen:

Focus aanvullende oplossingen:

VOLG ONS OP:



Modulaire plafonds

GEDINA
EEN WARE  
BEWEZEN KLASSIEKER
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Ecophon Gedina productgamma
De Ecophon Gedina familie biedt 
3 verschillende kantafwerkingen 
met zichtbaar of halfverdekt 
systeem. Alle Gedina panelen zijn 
eenvoudig te demonteren en bieden 
absorptieklasse A. U kunt ook kiezen 
uit verschillende afmetingen.

Het zichtbare oppervlak van Ecophon 
Gedina is de Akutex™ T coating, een 
beproefd geverfd poreus oppervlak 
dat in combinatie met de kern van 
glaswol zorgt voor een optimale 
geluidsabsorptie. Akutex T is 
leverbaar in wit.

Deze betrouwbare klassieker 
is een uitstekende keus als de 
functionele eisen hoog zijn en de 
ontwerpmogelijkheden beperkt. 
Ecophon Gedina™ heeft de norm 
bepaald en zal een benchmark  
blijven op het gebied van  
akoestische plafonds.

Bekijk de diverse kantopties op pagina 32 

Gedina A  Gedina A voor bandraster Gedina E

Gedina A met Extra Bass Gedina DA voor bandraster Gedina E met Extra Bass
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 Is op voorraad bij Obimex. Voor de overige kantafwerkingen is de levertijd op aanvraag.

Bestel eenvoudig en snel  
via www.obimex.nl

Verkrijgbaar in de volgende kantafwerkingen:

VOLG ONS OP:

Eigenschappen:

 Afwerking oppervlak: AkutexTM T coating

 3 verschillende kantafwerkingen

 Verkrijgbaar in 3 afmetingen

 Dikte panelen 15 mm



Modulaire plafonds

ADVANTAGE
EEN SYSTEEMPLAFOND  
VOOR DE BASISEISEN
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Ecophon Advantage™ is 
een systeemplafond dat 
waar voor uw geld biedt en 
voldoet aan de belangrijk
ste eisen ten aanzien van 
akoestiek (Alphawaarde van 
1,00), vochtbestendigheid 
en mechanische sterkte. De 
panelen zijn eenvoudig te 
hanteren en te installeren. 
De Ecophon Advantage is 
verkrijgbaar in een beperkt 
aantal afmetingen.

Ecophon Advantage 
productgamma
De Ecophon Advantage familie 
biedt twee verschillende 
kantafwerkingen: met zichtbaar 
of halfverdekt systeem. Alle 
producten in de Advantage 
familie zijn eenvoudig te 
demonteren en bieden 
absorptieklasse A. U kunt 
ook kiezen uit verschillende 
afmetingen.

Bekijk de diverse kantopties op pagina 33 

Advantage A Advantage E

Advantage A 20 mm  Advantage E 20 mm
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 Is op voorraad bij Obimex. Voor de overige kantafwerkingen is de levertijd op aanvraag.

Levering binnen 24 uur  
in heel Nederland

Verkrijgbaar in de volgende kantafwerkingen:

VOLG ONS OP:

Eigenschappen:

 Afwerking oppervlak: wit gespoten glasvlies

 2 kantafwerkingen 

 Panelen leverbaar in 15 en 20 mm dikte

 Verkrijgbaar in 600x600 en 1200x600 mm



Modulaire plafonds

MASTER
VOOR ALS HET  
AAN DE HOOGSTE  
EISEN MOET VOLDOEN
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“ Halfverdekt systeem.  
Eenvoudig uitneembare panelen.”

Als koploper in akoestische innovatie is Ecophon Master™ 
ongeëvenaard als akoestische oplossing voor veeleisende 
omgevingen. Het Master systeem biedt uitmuntende 
geluidsabsorptie en bevordert spraakverstaanbaarheid. 

Ecophon Master productgamma
De Ecophon Master familie bestaat uit 3 verschillende 
productsystemen en biedt 6 verschillende kantafwerkingen: met 
zichtbaar, halfverdekt en verdekt systeem. De meeste Master 
producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en alle 
uitvoeringen hebben absorptieklasse A. U kunt ook kiezen uit 
verschillende afmetingen.

Ecophon Master Matrix is een akoestisch plafondsysteem (patent aangevraagd) 
voor grotere ruimtes waar een hoge bedekkingsgraad van het plafond is 
gewenst, maar waar een wandtotwand plafond niet mogelijk of wenselijk is. 
Het systeem biedt snelle en eenvoudige installatie met een hoge precisie dankzij 
voorgemonteerde bevestigingsmiddelen en ‘klikin’ aansluiting in het gridsysteem. 
Ieder paneel heeft een ingebouwde scharnierfunctie en kan eenvoudig 
uitgenomen worden.

15

Bekijk de diverse kantopties op pagina 34 

Master A Master F Master Rigid E

Master B Master SQ Master Rigid Dp

Master Ds Master Matrix

Master E Master Rigid A

  Master Matrix

Verkrijgbaar in de volgende kantafwerkingen:

UITGELICHT: MASTER MATRIX

VOLG ONS OP:

Eigenschappen:

  Afwerking oppervlak: 

AkutexTM FT coating

  9 verschillende kantafwerkingen

  Dikte panelen 40 mm 

(Master Matrix 20 mm)

  Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

  16 kleuren (m.u.v. Master Rigid)



Modulaire plafonds

SOMBRA
PLAFOND OPLOSSINGEN  
IN DIEP ZWART
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Een beproefde akoestische 
oplossing voor bioscopen. Met 
Ecophon Sombra™ creëert u ook 
de juiste akoestische omgeving in 
sociale ontmoetingsplaatsen zoals 
bars en nachtclubs.

Ecophon Sombra productgamma
Ecophon Sombra biedt kantafwerking A 
in 2 verschillende afmetingen. Sombra 
is alleen te verkrijgen in matzwart 
geverfd glasvlies afwerking en heeft 
geluidsabsorptieklasse A.

Door gebruik te maken van de laatste 
productietechnologie heeft Ecophon 
een zwart geverfde oppervlakte 
gecreëerd die ongeëvenaard is. De 
premium Akutex FT Dark Diamond. 

Met dit product krijg je: 
 Akoestische prestatieklasse A
 Een krasbestendige oppervlakte
 Geen lichtreflectie van het plafond

  Een perfecte combinatie met het 
zwarte Connect™ grid

Akutex FT Dark Diamond is  
verkrijgbaar in verschillende Ecophon 
families, namelijk de Ecophon Focus, 
de Ecophon Master, de Ecophon 
Solo plafond eilanden en de Ecophon 
Akusto wandpanelen.  

OOK VERKRIJGBAAR:  
AKUTEX™ FT DARK DIAMOND 

Bekijk de kantafwerking op pagina 37 

Eigenschappen:

 Afwerking oppervlak: matzwart geverfd glasvlies

 Kantafwerking A (zichtbaar systeem)

 Dikte panelen 15 mm

 Verkrijgbaar in 600x600 en 1200x600 mm



HYGIENE
EEN HOOG NIVEAU VAN  
ZUIVERHEID EN REINIGBAARHEID
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De Ecophon Hygiene™  
familie bestaat uit 3 verschillende 
productsystemen en biedt 14 
verschillende kantafwerkingen  
met zichtbaar, halfverdekt en 
verdekt systeem. 

Alle producten in de Hygiene  
reeks zijn ontwikkeld voor  
uitdagende omgevingen op hygiënisch 
gebied. Ecophon Hygiene heeft 
absorptieklasse A.

  Hygiene Clinic  
t.b.v. gezondheidsinstellingen.
  Hygiene Foodtec  
t.b.v. keukens, voedings en 
drankindustrie.
  Hygiene Advance  
t.b.v. gebieden waar vet en spetters 
worden verwacht.
  Hygiene Labotec  
t.b.v. droge omgevingen in 
laboratoria.

  Hygiene LabotecAir  
t.b.v. de farmaceutische en 
elektronica industrie.
  Hygiene Meditec  
t.b.v. ziekenhuizen en 
gezondheidszorg.
  Hygiene Performance  
t.b.v. vochtige omgevingen zoals 
doucheruimtes.
  Hygiene Protec  
t.b.v. farmaceutische  
en elektronica industrie.

Bekijk de diverse uitvoeringen op pagina 36 

Hygiene Advance Baffle Hygiene Advance A (C4) Hygiene Meditec A c1

Hygiene Advance Wall Hygiene Foodtec Baffle Hygiene Meditec E C1

Hygiene Clinic A C1 Hygiene Foodtec Wall Hygiene Performance A

Hygiene Clinic E C1 Hygiene Labotec Ds C1 Hygiene Protec A

Hygiene Foodtec A Hygiene LabotecAir A C1

Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

VOLG ONS OP:



Modulaire plafonds

SUPER G
VOOR INTENSE  
OMSTANDIGHEDEN
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Hoge eisen op het gebied van 
stootvastheid hoeven niet 
te resulteren in een slechte 
geluidsomgeving. 

Ecophon Super GTM heeft verschillende 
systemen die tegen een stoot kunnen, 
waarbij de mate van stootvastheid 
afhankelijk is van de intensiteit van de 
activiteiten in de ruimte. Het geweven 
oppervlak is ontworpen om impact in 
sporthallen en dergelijke omgevingen 
te kunnen weerstaan. Super G panelen 
bieden absorptieklasse A.

Bekijk de diverse  
kantopties op pagina 38 

Super G A

Super G B

Super G Plus A

Verkrijgbaar in de  
volgende kantafwerkingen:

Eigenschappen:

  Afwerking oppervlak: sterk 
glasvezel weefsel
  3 verschillende kantafwerkingen
 Diverse afmetingen
 Leverbaar in 3 kleuren



COMBISON
GELUIDSISOLATIE EN  
GELUIDSABSORPTIE IN ÉÉN

19

In moderne kantoorgebouwen 
is vaak behoefte aan flexibele 
scheidingswanden om de ruimte te 
kunnen aanpassen aan de behoefte 
van de gebruikers. Om privacy te 
creëren tussen de verschillende 
ruimten is het van belang dat geluid 
niet over de wanden heen wordt 
geleid door het plenum.

Bekijk de diverse  
kantopties op pagina 39 

Combison Uno A

Combison Uno Ds

Combison Duo A

Combison Duo E

Combison Barrier

Verkrijgbaar in de  
volgende kantafwerkingen:

VOLG ONS OP:

Eigenschappen:

  Afwerking oppervlak: 
AkutexTM FT coating
  5 verschillende kantafwerkingen
  2 verschillende diktes: 35 
mm (Uno) en 55 mm (Duo)
  Diverse afmetingen



Modulaire plafonds

ACCESS
EENVOUDIG TOEGANKELIJK  
VOOR IEDEREEN
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Gangen en installatiekanalen  
vereisen frequente en gemakke
lijke toegang. Access panelen kun
nen eenvoudig worden geopend 
en weer gesloten, wat kosten 
bespaart op onderhoud van het 
gebouw gedurende de levensfase.  
De Access familie bevat 3 verschil
lende kantafwerkingen en een 
absorptieklasse A. 

Voor toepassing in gangen of zones 
met serviceinstallaties in de ruimte 
tussen bouwkundig plafond en ver
laagd plafond, waar regelmatig toe
gang gewenst is. Ecophon Access™ 
wordt geïnstalleerd in banen, met een 
ruimte van 23 mm tussen de afzon
derlijke panelen en wordt van wand 
tot wand gemonteerd, met of zonder 
gebruik van vulstroken.

Bekijk de diverse  
kantopties op pagina 38 

Access A

Access C

Access Frieze

Verkrijgbaar in de  
volgende kantafwerkingen:



OOK ECOPHON BESTEL JE  
MAKKELIJK EN SNEL VIA

WWW.OBIMEX.NL
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Levering binnen 24 
uur in heel Nederland

Altijd uw  
actuele prijzen

Uitgebreide product
informatie met rapporten en 
montagehandleidingen

Bestellen en  
offertes aanvragen 
wanneer ú wilt

Snel en makkelijk 
naar de juiste  
producten zoeken

Zien of een product  
op voorraad is

VOLG ONS OP:



SOLO
PLAFONDEILANDEN

Plafondeilanden

SOLO
BIEDT EXPRESSIEVE VRIJHEID

22

Zie pagina 24 



De altijd trendgevoelige Ecophon SoloTM is leverbaar in 
verschillende vormen en afmetingen en geeft daarnaast 
de mogelijkheid een eigen ontwerp te maken. Met Solo 
creëert u opvallende zwevende akoestische elementen 
in de ruimte die inspelen op de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van ontwerp van duurzame, groene 
gebouwen. Alle panelen zijn 40 mm dik en bieden 
absorptieklasse A.

Ecophon Solo is een akoestische oplossing wanneer 
installatie van een wandtotwand plafond niet mogelijk is. 
Solo™ is geschikt voor gebouwen waar het ruimtevolume 
gehandhaafd moet blijven of waar TABS (Thermisch Actieve 
BouwSystemen) dienen als koelsysteem. Solo is een randloos 
vrijhangend element met talloze ontwerpmogelijkheden op 
het gebied van kleur en ophanging. De Solo reeks bestaat uit 
plafondeilanden en baffles.

23

VOLG ONS OP:

SOLO
BAFFLE EN BAFFLE WALL
Zie pagina 25 



Plafondeilanden

24

SOLO
PLAFONDEILANDEN
Solo eilanden kunnen op drie manieren worden afgehangen:
•  Connect Verstelbare kabelhangers  deze optie in combinatie met de Connect™ Absorber anker  

biedt mogelijkheden om eilanden in meerdere lagen en onder verschillende hoeken te creëren.
•  Conect Eénpunts bevestiging  slechts één bevestigingspunt nodig aan het plafond.
•  Connect Ophangbeugels  voor directe bevestiging dicht bij het bouwkundig plafond.

Eigenschappen:

  Afwerking oppervlak: Akutex FT coating 
 5 verschillende vormen 
 Vrije vorm mogelijk 
 Dikte panelen 40 mm 
 16 kleuren

Productgamma

Solo Circle

Solo Circle XL

Solo Rectangle Line

Solo RectangleSolo Square 

  Is op voorraad bij Obimex.  
Voor de overige producten is de 
levertijd op aanvraag.
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VOLG ONS OP:

SOLO
BAFFLE EN BAFFLE WALL
Solo Baffle en Baffle Wall kunnen op twee manieren worden afgehangen:
•  Solo Baffle kan zowel middels verlaagde installatie (2 methoden) als direct aan  

het plafond worden bevestigd.
•  Solo Baffle Wall wordt direct aan de wand bevestigd met de speciale Connect 

Wandbevestiging.

Eigenschappen:

  Afwerking oppervlak: Akutex FT coating 
  4 verschillende vormen 
  Dikte panelen 40 mm 
  16 kleuren

Productgamma

Solo Baffle Solo Baffle ZigZag

Solo Baffle WallSolo Baffle Wave



“Het systeem 
is leverbaar in 

verschillende vormen 
en kleuren en biedt 
mogelijkheden om 
allerlei patronen te 

creëren.”

Wandpanelen

AKUSTO
ONTDEK VERTICALE 
DESIGNMOGELIJKHEDEN

26



In aanvulling op akoestische 
plafonds is Ecophon Akusto 
Wall™ een oplossing voor akoes
tische uitdagingen. Akusto biedt 
mogelijk heden om trends te volgen 
in design en installatie. Een uitge
breide reeks kleuren en verschil
lende structuurafwerkingen zorgen 
ervoor dat Akusto in veel situaties 
toegepast kan worden. 

Ecophon Akusto productgamma
Ecophon Akusto bestaat uit wand
panelen in twee randafwerkingen en 
kleinere panelen zonder kader. Akusto 
is verkrijgbaar in een variëteit aan 
kleuren en vormen en biedt geluids
absorptieklasse A.

27

AKUSTO WALL A
Zichtbare  
draagconstructie.  
Paneelbreedte: 1200 mm.

AKUSTO WALL C
Gedeeltelijk zichtbaar  
profielsysteem.  
Paneelbreedte: 600 mm.

AKUSTO ONE SQ
Paneel voor wandtoepassingen  
in de vorm van een vierkant,  
rechthoek en cirkel.

Om de geluidsabsorptie in een ruimte 
te verbeteren kan Akusto One SQ 
aan de wand worden bevestigd. Het 
systeem is leverbaar in verschillende 
vormen en kleuren en biedt mogelijk
heden om allerlei patronen te creëren. 
Er zijn drie mogelijkheden om Akusto 
One SQ te bevestigen, Connect One 
profiel, Connect One haakbevestiging 
en Connect One bevestiging.

  Het paneel wordt geproduceerd uit 
glaswol met een hoge dichtheid. 

  De zichtzijde is afgewerkt met een 
glasvezel weefsel (Texona) en is 
ook verkrijgbaar met een gecoat 
oppervlak (Akutex™ FT). 

  De rugzijde van het paneel is voor
zien van glasvlies. De kanten zijn 
recht en geverfd in wit of grijs.

  Akusto One SQ

UITGELICHT: AKUSTO ONE SQ

VOLG ONS OP:

Eigenschappen:

  Afwerking oppervlak: 

Texona (glasvezel weefsel) 

of AkutexTM FT coating

 3 uitvoeringen

  Texona is leverbaar 

in 13 kleuren, Akutex 

FT in 16 kleuren



Verlichting

VERLICHTING
GEÏNTEGREERDE 
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN

28

  Volledig geïntegreerde verzonken 
verlichtingsarmaturen voor  
Focus™ Ds, Dg, E en Ez. 

  Ontwikkeld voor Ecophon™ pla
fonds met Akutex™ FT oppervlak.

  Ecophon Square en Dot bestaan uit 
een armatuurbehuizing, een V.S.A. 
en een mat polycarbonaat jaloe
zie geïntegreerd in een Ecophon 

Focus™ plafondpaneel.

  Elk armatuur weegt ongeveer  
3,3 kg (excl. V.S.A. en paneel). 

  De moderne LED bron is van hoge 
kwaliteit met een hoog rendement 
en lange levensduur van meer dan 
50.000 uur (L90).

  Speciaal ontwikkeld om te combi
neren met Connect™ profielen.

  De V.S.A. is leverbaar in 3 varian
ten: standaard (aan/uit), dimbaar 
of met 1 uur noodverlichting. 

  Het dimbare armatuur is geschikt 
voor SwitchDIM, Dali, DSI en heeft 
een corridorfunctie.

  Ecophon Square 43™   Ecophon Dot™

ECOPHON SQUARE 43™ EN ECOPHON DOT™



De combinatie van geavanceerde 
technologie en hoogwaardig 
vakmanschap geven deze lichtop
lossingen een moderne en tijdloze 
uitstraling. 

De Ecophon Lighting™ familie biedt 
3 verschillende verlichtingsarmaturen 
die in de Ecophon Focus™ systemen 
geïntegreerd kunnen worden: Square 
43 LED, Dot LED en Line LED. Het 
opalen gesatineerde louvre is geïnte
greerd in een Ecophon Focus paneel 
en is leverbaar voor kant Ds, DG, E  
en Lp. U kunt ook kiezen uit twee  
verschillende kleurtempraturen: 
3000K en 4000K.
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  Volledig geïntegreerde verzonken 
verlichtingsarmaturen voor Focus 
Ds, Dg en E.

  Ontwikkeld voor Ecophon™ pla
fonds met Akutex™ FT oppervlak.

  Geschikt voor vele toepassingen: 
werkplekken in open kantoren, 
in gangpaden of om functionele 
gebieden te benadrukken.

  Ecophon Line bestaat uit een 
armatuurbehuizing, een V.S.A.  
en een mat polycarbonaat jaloezie 
geïntegreerd in een Ecophon  
Focus™ plafondpaneel.

  De moderne LED bron is van  
hoge kwaliteit met een hoog  
rendement en lange levensduur 
van meer dan 50.000 uur (L90).

  Elk armatuur weegt ongeveer  
1,5 kg (excl. V.S.A. en paneel). 

  Het armatuur is verkrijgbaar in 
3 varianten: standaard (aan/
uit), dimbaar of met 1 uur 
noodverlichting 

  Het dimbare armatuur is geschikt 
voor SwitchDIM, Dali, DSI en heeft 
een corridorfunctie.

  Ecophon Line™

ECOPHON LINE™ LED

VOLG ONS OP:
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KANTAFWERKINGEN & OPLOSSINGEN

FOCUS

FOCUS A

FOCUS Dg

FOCUS Ez

FOCUS B

FOCUS DA

FOCUS F

FOCUS Ds

FOCUS E

FOCUS Lp
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Heeft u vragen?  
Neem gerust contact op!

T 0546 455 513

KANTAFWERKINGEN & OPLOSSINGEN

FOCUS

VOLG ONS OP:

FOCUS SQ FOCUS Flexiform A FOCUS Fixiform E

FOCUS Fixiform Ds FOCUS Frieze FOCUS Edge 500

FOCUS Wing FOCUS Ds level change



GEDINA A

GEDINA DA  BANDRASTER

GEDINA A  EXTRA BASS GEDINA A  BANDRASTER
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GEDINA E  EXTRA BASSGEDINA E

KANTAFWERKINGEN

GEDINA



ADVANTAGE A ADVANTAGE A  20MM ADVANTAGE E

ADVANTAGE E  20MM
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Bestel eenvoudig en snel  
via www.obimex.nl

Uw afbouwproducten online bestellen is nog nooit zou eenvoudig 
geweest. Ervaar het zelf in onze geheel vernieuwde webshop.

KANTAFWERKINGEN

ADVANTAGE

VOLG ONS OP:



MASTER A

MASTER E

MASTER B

MASTER F

MASTER Ds

MASTER SQ
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KANTAFWERKINGEN

MASTER



MASTER MATRIX

MASTER RIGID Dp

MASTER RIGID A MASTER RIGID E
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Heeft u vragen?  
Neem gerust contact op!

T 0546 455 513

Al sinds 1975 een familiebedrijf  
met oosterse nuchterheid
Als familiebedrijf draagt Obimex zorg voor haar medewerkers.

VOLG ONS OP:



HYGIENE ADVANCE BAFFLE
Verticale geluidsabsorberende 
baffle. Voor vochtige omgevingen 
en gebieden waar vet en spetters 
worden verspreid.

HYGIENE FOODTEC BAFFLE
Verticale geluidsabsorberende 
baffle. Voor vochtige omgevin
gen in keukens, voedings en 
drankenindustrie.

HYGIENE CLINIC A C1
Zichtbaar systeem.  
Voor droge omgevingen in 
gezondheidsinstellingen.

HYGIENE ADVANCE WALL
Geluidsabsorberend wandsys
teem. Voor vochtige omgevingen 
en gebieden waar vet en spetters 
worden verspreid.

HYGIENE FOODTEC WALL
Geluidsabsorberend  
wandsysteem. Voor vochtige  
omgevingen in keukens,  
voedings en drankenindustrie.

HYGIENE CLINIC E C1
Halfverdekt systeem. Panelen 
zijn eenvoudig te demonte
ren. Voor droge omgevingen in 
gezondheidsinstellingen.

HYGIENE ADVANCE A (C4)
Zichtbaar ophangsysteem. Voor 
vochtige en corrosieve omgevingen 
en gebieden waar vet en spetters 
worden verspreid.

HYGIENE LABOTEC DS C1
Verdekt ophangsysteem. 
Voor droge omgevingen in 
laboratoria.

HYGIENE FOODTEC A
Zichtbaar ophangsysteem.  
Voor vochtige omgevingen 
in keukens, voedings en 
drankenindustrie.
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UITVOERINGEN

HYGIENE



HYGIENE LABOTECAIR A C1
Zichtbaar ophangsysteem.  
Voor droge omgevingen in de 
farmaceutische en elektronica 
industrie.

HYGIENE PERFORMANCE A
Zichtbaar ophangsysteem.  
Voor vochtige omgevingen in  
doucheruimtes enz.

HYGIENE MEDITEC A C1
Zichtbaar ophangsysteem. 
Voor droge omgevingen in zie
kenhuizen en gebouwen in de 
gezondheidszorg.

HYGIENE MEDITEC E
Halfverdekt ophangsysteem. 
Voor droge omgevingen in zie
kenhuizen en gebouwen in de 
gezondheidszorg.

HYGIENE PROTEC A
Zichtbaar ophangsysteem. Voor 
droge omgevingen in de gezond
heidszorg en de farmaceutische en 
elektronica industrie.
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SOMBRA A

KANTAFWERKING SOMBRA

VOLG ONS OP:



SUPER G A

ACCESS A

SUPER G B

ACCESS C

SUPER G Plus A

ACCESS Frieze
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KANTAFWERKINGEN

SUPER G

KANTAFWERKINGEN

ACCESS



COMBISON Uno A

COMBISON Duo E

COMBISON Uno Ds

COMBISON Barrier

COMBISON Duo A
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KANTAFWERKINGEN

COMBISON

Zowel horizontaal als  
verticaal efficiënt geleverd

Wilt u uw levering op een specifieke verdieping hebben staan?  
Geen probleem! Samen met onze partners leveren wij op elke hoogte.

VOLG ONS OP:
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Kleuren

KLEUREN 

AKUTEX

Akutex FT White Frost

Akutex FT Highland Fog

Akutex FT Pale Pearl

Akutex FT Summer Breeze

Akutex FT Silent Steam

Akutex FT Volcanic Ash

Akutex FT Morning Drizzle

Akutex FT Cloudy Day Akutex FT Golden FieldAkutex FT Dark Diamond

Akutex FT Moonlight Sky

Akutex FT Ruby Rock Akutex FT Silk Slate

Akutex FT Silver Stone Akutex FT Sunset Heat

Akutex FT Ocean Storm
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VOLG ONS OP:

KLEUREN 

TEXONA

KLEUREN

SUPER G

Texona Acai Texona Cranberry

Texona Licorice Texona Menthol

Texona Pepper Texona Poppy Seed Texona Tangerine

Texona Garlic

Texona Mustard

Texona Thyme

Super G Blue 481 Super G Grey 984 Super G White 085

Texona Sea Salt

Texona Oyster

Texona Ginger
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Grids & Accessoires

Het rigide Connect Hoofdprofiel heeft extra torsiesterkte en stabiliteit voor een veilige 
montage en excellent draagvermogen. Het heeft een unieke smalle Vgevormde rug 
die zorgt voor een snelle montage van de panelen, waardoor er minder schade wordt 
veroorzaakt. Het ontwerp zorgt voor een veilige bevestiging van de hangerclips etc.

Connect Dwarsprofiel heeft een gepatenteerde koppeling die een klikgeluid geeft bij 
het plaatsen van het profiel. De koppeling draagt bij aan een veilige installatie die 
eenvoudig te demonteren is. Het profiel heeft een lange supportlip in de koppeling  
voor een stevige, veilige en nontwist bevestiging.

CONNECT HOOFDPROFIEL

CONNECT DWARSPROFIEL

CONNECT™ 
OPHANGSYSTEEM
Onze ophangsystemen bestaan in het algemeen uit Connect Hoofdprofielen en Connect Dwarsprofielen. Deze zijn 
gerolvormd en hebben een kern en een capping van gegalvaniseerd staal. Ieder onderdeel is afgestemd op het 
draagvermogen, zodat het systeem als eenheid aan de hoogste eisen voldoet.
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CONNECT HOOFDPROFIEL

OPHANGSYSTEMEN VOOR CORROSIEVE OMGEVINGEN

Connect biedt twee verschillende 
types ophangsystemen voor cor
rosieve omgevingen:

C3: Connect T24 C3  
ophangsysteem is vervaardigd uit  
gelakt gegalvaniseerd staal.  
Connect accessoires en profielen zijn 
verkrijgbaar in corrosieklasse C3. 

C4: Connect T24 C4 
ophangsysteem is geheel vervaardigd 
uit speciaal behandeld gegalvaniseerd 
staal met hoge corrosiebestendigheid. 
De zichtzijde is geverfd in ultra mat 
wit. Complementaire Connect pro
fielen en accessoires zijn ook in C4 
leverbaar.

Connect grids zijn verkrijgbaar in drie verschillende breedtes 15, 24 en  
35 mm, genaamd T15, T24 and T35. Het T24 ophangsysteem is leverbaar  
in drie standaard kleuren: wit, grijs en zwart.

  Connect T24 C3

VOLG ONS OP:
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Grids & Accessoires

Om een subtiele afwerking te verkrijgen kunt u kiezen voor:
 Connect Hoekprofiel, het klassieke Lvormige wandprofiel
 Connect Verdiept Hoekprofiel, voor een schaduweffect aan de wand 
 Connect Uprofiel, een Uvormig wandprofiel

Voor meer veeleisender systeem zoals Focus Ds wordt het verborgen profiel 
Connect Fixeerrail gebruikt om de panelen evenredig te positioneren. Connect 
Fixeerrail wordt samen met Connect T24 Hoofdprofiel HD geïnstalleerd en wordt 
vastgezet met Connect Fixeerrail haspel.

WANDPROFIELEN

CONNECT FIXEERRAIL

CONNECT™ 
PROFIELEN & ACCESOIRES
Connect profielen zijn een goede aanvulling op het 
gridsysteem, waarmee een esthetische afwerking 
verkregen wordt. 
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Een breed assortiment clips is verkrijgbaar voor vele toepassingsgebieden, 
inclusief bijvoorbeeld ruimtes waar hogedrukreiniging vereist is, zoals keukens of 
in de voedselverwerkende industrie.

Connect verbindingen is een reeks producten die gebruikt worden om profielen in 
de hoeken te verbinden. Ze worden gebruikt voor wandpanelen en vrijhangende 
eilanden. Connect splines worden gebruikt om hetzelfde niveau te behouden in 
installaties waar geen dwarsprofielen worden gebruikt, b.v. kant F producten.

Het is van belang om een bevestiging te kiezen die de belasting kan dragen en de 
garantie biedt dat de bevestiging de juiste is voor de constructie. Daarnaast moet 
men bij het kiezen van de bevestigingsmiddelen rekening houden met de eisen 
ten aanzien van de corrosiebestendigheid. Het Connect assortiment omvat tevens 
een omvangrijk schroevenprogramma speciaal ontworpen voor de verlaagde 
plafondinstallaties. Het Connect assortiment bevat ook lijmen als alternatieve 
bevestigingsmethode.

We bieden een uitgebreide reeks hangers zoals snelhangers in verschillende 
uitvoeringen, kabelhangers voor vrijhangende eilanden, ophangbeugels, etc. 
Houd altijd rekening met aanvullende belasting (inclusief veiligheidsmarge) bij het 
kiezen van de juiste hanger.

Deze omvatten een brede reeks producten zoals bijvoorbeeld kantsnijders, 
inspectieluiken, afdichttape, ventilatieroosters, kantverf, enz.

CLIPS

VERBINDINGEN EN SPLINES

BEVESTIGINGSMIDDELEN

HANGERS

OVERIGE ACCESSOIRES

Om het plafondsysteem compleet te maken biedt Connect  
een aantal accessoires voor verschillende doeleinden:

VOLG ONS OP:
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STERK
MECHANISCHE WEERSTAND

SLIM
BESPAART TIJD EN ARBEID

SCHERPE
KANTAFWERKING EN ONTWERP

Glaswol panelen zijn zeer stabiel. De unieke 
structuur van de wol maakt ze sterk en 
stevig, zelfs in grote formaten.

Dankzij het lage gewicht en het innovatieve
Connect ophangsysteem kunnen Ecophon
panelen in korte tijd worden geïnstalleerd
met weinig arbeidskracht.

We kunnen onze glaswollen panelen 
bewerken, snijden en verven om het beste 
resultaat te krijgen. We bieden het grootste 
programma aan kanten, altijd met de beste 
afwerking.

DE VOORDELEN VAN GLASWOL



47

VOLG ONS OP:

LICHT- 
GEWICHT
GEMAKKELIJK TE HANTEREN

EENVOUDIG
TE SNIJDEN OP DE BOUWLOCATIE

Glaswol is een heel licht materiaal voor 
akoestische plafonds. Dit bespaart tijd en 
inspanning tijdens de installatie.

U kunt Ecophon panelen eenvoudig snijden 
op locatie voor paspanelen of integratie van 
bijvoorbeeld verlichting. Snel en altijd met 
een perfecte finish.



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

Telefoon (0031 (0)546) 45 55 13
verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL

VOLG ONS OP:


