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Wij zijn Obimex, dé groothandel van afbouw
materialen voor de professionele afbouwer. 
Sinds 1975 werken wij hard aan onze ambities 
en doelen, waarbij aandacht, vertrouwen, kennis 
en kunde cruciaal zijn voor ons succes. Trots op 
waar we nu staan: Een toonaangevende speler in 
een dynamische en veeleisende afbouwmarkt.

Wij zijn een zelfstandig familiebedrijf waarbij aandacht voor 
onze klanten, de samenwerking met onze leveranciers en 
de zorg voor ons personeel het allerbelangrijkste zijn. Bin-
nen ons bedrijf treft u korte communicatielijnen aan, jaren-
lange praktijkervaring, betrouwbare oplossingen, flexibele 

logistiek en een volledig assortiment voor de droge afbouw. 
Hierdoor is het prettig zaken doen met Obimex, omdat we 
door ervaring precies weten waar uw behoeftes liggen.

Voor u ligt de nieuwste partner-update over onze partner 
Ecophon. Obimex en Ecophon werken al jarenlang samen 
in de Nederlandse Afbouw. Door de bundeling van beide 
bedrijven kunnen we de bouwkolom op de juiste wijze 
informeren over akoestische oplossingen voor plafond  
en wand.

LAAT U INSPIREREN EN VEEL 
PLEZIER MET LEZEN!

VOLG ONS OP:
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HET GELUID VAN DE NATUUR
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GELUIDSBELEVING VAN BUITEN  
NAAR BINNEN BRENGEN
Wat als we natuurlijke geluidsomgevingen in kantoren  
of scholen kunnen nabootsen door te leren van onze 
oorsprong? Om ruimte te geven aan onze gedachten en 
ideeën zodat ze de nodige vrijheid krijgen. Toch is 70% van 
ons niet tevreden over het geluidsniveau op onze werkplek.¹ 
Een comfortabele akoestiek garanderen draait niet alleen 
om mensen een goed gevoel te geven. Het gaat om het 
verhogen van de prestaties. Hoe minder we worden gestoord, 
hoe productiever, efficiënter en creatiever we worden.  
Daarom werkt Ecophon al meer dan 50 jaar aan het creëren 
van binnenomgevingen die lijken op wat we in de natuur 
ervaren. Zodat de ruimter beter en natuurlijker aanvoelt.

BRENG DE BALANS IN JE BEROEPSLEVEN
Er was een tijd dat het cool was om de hele dag - en de 
hele nacht - te werken. Om het onderste uit de kan te 
halen. Maar vandaag moeten we zorgen voor een goe-
de balans tussen werk en privé om onze medewerkers 
gelukkiger te houden. Zo helpen we bij het verminderen 
van stress en de kans op burn-out, twee veelvoorkomende 
gezondheidsproblemen op de werkvloer.

HET GELUID  
VAN DE NATUUR
We hebben honderdduizenden jaren besteed aan het perfectioneren van ons gehoor buitenshuis, 
in de natuur. Toch brengen we tegenwoordig tot 90 procent van onze tijd binnenshuis door. Wordt 
het niet tijd dat we daar ook gaan genieten van het geluid van de natuur?

VOLG ONS OP:
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VERBETER JE WERKPLEK
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VERBETER JE
MET ACTIVITY BASED ACOUSTIC DESIGN

WERKPLEK
Zit je in een open kantoorruimte? Kijk om je heen en luister. 
Mensen die telefoneren, in teams werken, vergaderen, zich 
concentreren op hun computer of brainstormen. Geluid 
weerkaatst van muren, plafonds en vloeren en creëert 
echo’s. Mensen verheffen hun stem om gehoord te worden 
en het algehele geluidsniveau wordt hoger. Gevolg, een 
slechte werkomgeving. met activity based acoustic design.

Maar het is niet voldoende om mensen in aparte delen 
van een kantoor te plaatsen. Onder slechte akoestische 
omstandigheden verspreidt de spraak zich overal. Alle  
verschillende activiteiten vragen om hun eigen akoestische
oplossing. Een oplossing die de tevredenheid, de werk-
prestaties en het algehele welzijn van personeel onderling 
verbetert. Het antwoord is Activity Based Acoustic Design.

ACTIVITEIT
Wat gaan mensen doen in de ruimte? Telefoneren, teamwork, 
gefocust werken op hun computer of iets anders? Hoeveel tijd 
wordt er besteed aan communicatie?

MENSEN
Wie gebruikt de ruimte? Hun leeftijd, het aantal en eventuele
speciale behoeften

RUIMTE
Is de ruimte groot of klein? Waar in het gebouw is het gesitu-
eerd? Welke ruimtes zijn ernaast en welke activiteiten worden 
daar uitgevoerd? Heeft het gebouw kale betonnen muren, 
plafonds en vloeren?

Zijn er ventilatoren, projectoren of andere geluidsbronnen binnen 
de ruimte?

Goede akoestische aanpak  

verlaagt het foutenpercentage  

van kantoormedewerkers met

10%

VOLG ONS OP:
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VERBETER JE WERKPLEK
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  Blootstelling aan geluid hangt samen met ziekteverzuim ³
  De top 25% van beste prestaties op de werkplek komt 

van medewerkers die zijn beschermd tegen lawaai en 
verstoringen

  De grootste oorzaak van productiviteitsverlies op  
open werkplekken is het gevolg van afleidingen door 
omringende gesprekken

  Het duurt ongeveer 25 minuten voordat een medewerker 
na een onderbreking terugkeert naar de oorspronkelijke 
taak, en nog eens acht minuten voordat de medewerker 
hetzelfde concentratieniveau heeft bereikt

  Personeelskosten bedragen 82% van de totale vaste 
kosten verspreid over 10 jaar

 Het adrenalinegehalte verlagen met 30%
 De werkmotivatie verbeteren met 66%
  De prestaties verhogen tot wel 50% bij taken  

die hoge concentratie vereisen
 De prestaties van hoofdrekenen met 20% verbeteren

DE FEITEN:

EEN GOEDE  
AKOESTISCHE OMGEVING KAN:

MATERIALEN 
VOOR BETERE 
AKOESTIEK

PLAFOND
Een volledig dekkend akoestisch verlaagd plafond geeft 
het beste resultaat. Het biedt de hoogste absorptiegraad 
over het gehele frequentiespectrum. Lage frequenties 
(diepe geluiden) zijn een probleem in kleine ruimtes, zoals 
videoconferentieruimtes. Verlaagde plafonds zijn de ideale 
manier om hiermee om te gaan. Als een verlaagd plafond
onpraktisch of ongewenst is, kunt u andere oplossingen 
kiezen, zoals vrijhangende units.

MUREN EN SCHERMEN
Minimaal één van tegenoverliggende muren moet worden 
behandeld met klasse A akoestisch materiaal. Geluids-
absorberende schermen bieden strategische akoestische 
prestaties in een werkruimte. Gebruik ze om extra ge-
luidsabsorptie toe te voegen, waardoor de spreiding van 
spraak korter wordt en de comfortafstand wordt vergroot.

GEOMETRIE
Als algemene vuistregel geldt dat een meer asymmetrische
ruimtegeometrie zorgt voor betere akoestische condities 
als er al absorberende materialen aanwezig zijn. schuine of 
gebogen oppervlakken beïnvloeden de richting van geluids-
golven en zorgen ervoor dat ze niet heen en weer worden 
gereflecteerd tussen parallelle oppervlakken.

VERSPREIDING
In een asymmetrische ruimte , verbeteren ruwe en onef-
fen oppervlakken de akoestische omstandigheden als ze 
gebruikt worden in combinatie met absorberende mate-
rialen. Deze materialen verspreiden geluid en voorkomen 
terugkerende reflecties tussen parallelle oppervlakken.

GELUIDSISOLATIE
Isolatie van het omgevingsgeluid is belangrijk voor audiovi-
suele interactie en om de privacy van spraak te garanderen 
voor gevoelige zaken. Zorg ervoor dat u de geluidsisolatie 
van aangrenzende ruimtes maximaliseert waar de muren 
slechts tot de hoogte van een verlaagd plafond reiken.

VOLG ONS OP:
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HET GELUID VAN DE NATUUR
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Onze werkplek heeft ruimtes nodig om individueel te werken en andere zones die sociale 
interactie aanmoedigen. Stilte gebieden zijn ontworpen voor werktaken die ongestoorde 
concentratie vereisen. Chilloutzones bieden een comfortabele omgeving voor rust en 
ontspanning of laagintensief netwerken.

RECEPTIES
We moeten geluid absorberen, echo’s verhinderen en 
spraakverstaanbaarheid verbeteren. Voorkomen dat ge-
sprekken aan de receptie zich door de ruimte verspreiden. 
Laat mensen zich welkom voelen, gebruik een geluidsab-
sorberend plafond met goede absorptie- eigenschappen, 
voeg verlaagde geluidsabsorberende vrijhangende units 
toe direct boven de receptie en wandpanelen aan de muur 
achter het bureau.wordt vergroot.

MULTITASKING
Elke werkdag omvat veel verschillende zaken, van telefo-
neren tot geconcentreerd computerwerk tot presenteren 
en brainstormen. Dus hoe voorkom je dat lawaai zich 
verspreidt en collega’s stoort terwijl mensen multitasken? 
Door een geluidsabsorberend plafond en geluidsabsor-
berende schermen te installeren die mensen in groepen 
verdelen.

TEAMWERK
Vergaderingen, discussies en werksessies maken alle-
maal deel uit van de job en worden vaak uitgevoerd in 
semi-open ruimtes of volledig open ruimtes. Je moet 
voorkomen dat het geluid zich verspreidt, voorkomen dat 
geluidsniveaus escaleren en voorkomen dat mensen hun 
stem moeten verheffen. Installeer geluidsabsorberende 
plafonds en wandpanelen samen met geluidsabsorberende 
schermen in open ruimtes.

BRAINSTORMING
Creativiteit inzetten is levendig en dynamisch, vaak gedaan 
in een ‘coole’ vergaderruimte. U moet echo’s vermijden 
en voorkomen dat geluid de ruimte binnenkomt en verlaat. 
Geluidsabsorberende plafonds, vrijhangende units en 
wandpanelen die ten minste één muur bedekken, zijn 
voldoende.

TELEFOONVERKEER
Spraak verspreidt zich in alle richtingen wanneer mensen 
veel aan de telefoon praten, wat resulteert in stijgende 
geluidsniveaus en verminderde spraakverstaanbaarheid. 
Dus hoe kunnen we dit voorkomen? Door gebruik te 
maken van een geluidsabsorberend plafond met de beste 
absorptie-eigenschappen bij alle frequenties, geluidsab-
sorberende schermen die mensen in groepen verdelen en 
wandpanelen op elke mogelijke wandruimte

CONCENRATIE OP KANTOOR
Iedereen moet zich kunnen focussen zonder gestoord te 
worden en daarbij horen concentratieruimtes. Je moet 
van muur tot muur echo’s verhinderen, spraakverstaan-
baarheid verbeteren en voorkomen dat geluid de ruimte 
binnenkomt en verlaat. De manier om dit te doen is via een 
geluidsabsorberend plafond en wandpanelen op minimaal 
één muur.

TELEFOONVERKEER
We moeten elkaar duidelijk horen - zelfs tijdens videocon-
ferenties - terwijl we voorkomen dat geluiden van de ver-
gadering zich door het kantoor verspreiden. De oplossing 
is een combinatie van goede geluidsisolatie en absorptie.

Door een geluidsabsorberend plafond, wandpanelen die 
ten minste één muur bedekken, en bij voorkeur twee 
aangrenzende muren.

INFORMELE BIJEENKOMSTEN
Bij informele bijeenkomsten, geïmproviseerd of in lounge- 
ruimtes, ontstaan vaak ideeën. Maar deze korte bijeenkomsten 
vinden vaak plaats in ruimtes waar andere activiteiten plaats-
vinden. Dus hoe kunnen we voorkomen dat de geluidsniveaus 
escaleren en voorkomen dat het geluid zich verspreidt? Door 
een sterk geluidsabsorberend plafond te installeren, wanden te 
bedekken met wandpanelen, geluidsabsorberende schermen 
bij werkplekken als scheidingswand te gebruiken en waar 
mogelijk te zorgen dat deze ruimtes niet te dicht bij activiteiten 
komen die concentratie vereisen.

GET IN THE ZONE

VOLG ONS OP:
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VOLG ONS OP:

Biedt een universum aan ontwerpmogelijkheden.

FOCUS
Voldoet aan de meest veeleisende akoestiek.

MASTER
Voor intense omstandigheden.

SUPER G
Geluidsisolatie en geluidsabsorptie in één.

COMBISON

Wanneer de hygiëne eisen hoog zijn.

HYGIENE
Een gevestigde klassieker.

GEDINA
Ontdek verticale designmogelijkheden.

AKUSTO
Ontdek expressieve vrijheid.

SOLO

Elementaire functie eisen voor een prima prijs.

ADVANTAGE
Plafondoplossingen in diep zwart.

SOMBRA

DIE ZORGEN VOOR  
THE SOUND OF NATURE
IN BINNENRUIMTES

PRODUCTEN
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De hardlopers zijn de Tonga en de Minerval. Tonga is een 
veelzijdige productreeks die naast de standaard plafond-
panelen in verschillende diktes en kantafwerkingen, ook 
oplossingen biedt voor ruimtes waar hygiëne en reiniging 
prioriteit zijn. Dit is het zogenaamde Ultra Clean assorti-
ment. De plafonds in het Eurocoustic-assortiment houden 
geen stof vast, waardoor ze eenvoudig schoon te maken 
zijn met bijvoorbeeld een lichte borstel of stofzuiger. 
Het Tonga® Ultra Clean assortiment kan ook gereinigd 
worden met een natte doek (met of zonder schoonmaak-
middel) of stoom. En moet het plafond gereinigd worden 
onder hogedruk dan adviseren wij een paneel uit het  
Tonga® Ultra Clean HP-assortiment. 

Minerval is de meest praktische oplossing binnen het aan-
bod en ideaal voor grote oppervlaktes. Eurocoustic heeft 
daarnaast een reeks specifieke oplossingen voor onder 
andere sporthallen, de retail en bioscopen. De producten 
zijn snel beschikbaar en bijna altijd voorradig, kortom u 
kunt vlot, gemakkelijk en effectief aan de slag! 

Laat u ook inspireren door het aanbod decoratieve akoes-
tische plafonds van Eurocoustic, verdeeld over 2 creatieve 
productreeksen:

 EUROCOLORS, een uitgebreide reeks van 40 kleu-
ren, van de meest klassieke tot de meest moderne, voor 
oneindig veel creatieve combinaties

 EURODESIGN, moderne, grafische en inspirerende 
motieven, die zorgen voor een unieke beleving.  
Met Eurocoustic kent uw creativiteit geen grenzen meer. 
Het mooie is dat het ophangsysteem in bijpassende  
kleuren geleverd kan worden op aanvraag.

Bij Eurocoustic streven we naar het toepassen van een 
aanpak voor duurzaam bouwen. We streven ernaar om 
onze klanten producten aan te bieden die comfort, vei-
ligheid en gezondheid bieden aan de gebruikers van het 
gebouw en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk helpen 
te verkleinen.

Het plafond is zoveel meer dan een voltooiing van het bouwproces. Iets wat de ruimte  
volledig van gedaante kan veranderen. Het beïnvloedt de sfeer of beleving van de ruimte.  
En daarmee geeft het karakter aan de gebouw.  Eurocoustic biedt kleurrijke en creatieve  
plafondoplossingen. Montage is eenvoudig en snel.  De montagesystemen van de producten  
zijn dusdanig ontworpen dat ze praktisch en gemakkelijk demonteerbaar zijn. Dankzij de  
flexibele en poreuze structuur van minerale wol zijn de Eurocoustic panelen ware lichtg ewichten 
waardoor het verwerken van de panelen moeiteloos gaat. De combinatie van de Eurocoustic  
panelen met de ophangsystemen van API QuickLock is eenvoudig, effectief en strak. 

VOLG ONS OP:
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VOLG ONS OP:

  STABU BESTEKTEKSTEN 
Genereer bestekteksten in -suf, -osf, en -txt formaat.

  ECOPHON ACOUSTIC CALCULATOR 
Bereik nauwkeurige akoestische waarden vóór  
metingen met onze acoustic calculator.

  ECOPHON DRAWING AID 
Drawing Aid is een handige tool bij het creeren van 
projecttekeningen. U kunt hierin specifieke tekningen 
vinden en downloaden als .dwg, dxf, of EPS-files. 

  ECOPHON CALCULATION TOOL 
Maak een overzicht van alle componenten die  
nodig zijn voor uw project.

  ECOPHON BIM OBJECTS 
Ecophon heeft een uitgebreide bibliotheek met 
BIMobjecten voor Archicad en Revit. 

  ONDERHOUDSGIDS 
Geneer onderhoudinstructies voor Ecophon plafond-  
en wandsystemenmet deze webtool.

Ecophon biedt verschillende handige tools voor de verschillende fasen in het  
bouwproces, van inspiratie en ontwerp tot installatie en onderhoud. 

GEBRUIK ZE VIA
www.ecophon.com/nl/etools

ECOPHON 
ETOOLS

EUROCOUSTIC PRODUCTEN

Het voordelige en performante plafond

MINERVAL® A 12

Het voordelige en performante plafond

MINERVAL® E 15
Gewoonweg de meest veelzijdige plafonds

TONGA® A 40

Gewoonweg de meest veelzijdige plafonds Gewoonweg de meest veelzijdige plafonds

TONGA® E 20 TONGA® A 22

Het voordelige en performante plafond

MINERVAL® A 15
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QUICK-LOCK CEILING SYSTEMS
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De Quick-Lock systemen van API zijn universeel, flexi-
bel, eenvoudig te monteren en erg stabiel waardoor de 
montagetijd aanzienlijk ingekort kan worden. Voor ieder 
segment in de markt hebben wij wel een systeem wat 
perfect aansluit. Bovendien zijn de profielen in diverse 
kleuren leverbaar.

Onze producten zijn opgedeeld in 4 groepen:
 Quick-Lock, zichtbare ophangsystemen
  Cross-Lock, verdekte en semi  

verdekte ophangsystemen
  Insula, modulair systeem voor plafondeilanden
 Omega, bandrastersystemen

De Quick-Lock profielen  met hun unieke USP’s vor-
men de basis voor alle systemen. Dit maakt het voor 
verwerkers mogelijk een verscheidenheid aan plafonds 
te kunnen aanbieden gebruikmakend van een beperkt 
assortiment systeem onderdelen.

VOLG ONS OP:

API QUICK-LOCK  
HET UNIVERSELE  
KWALITEITSSYSTEEM
De plafondsystemen van API QuickLock vormen de perfecte aanvulling op de panelen van Eco
phon en Eurocoustic. Deze drie merken onder 1 dak vormen een unieke one stop shop oplossing 
voor het installeren  van strakke plafondoplossingen.

BEKIJK ONZE OPHANGSYSTEM
OP DE SITE: WWW.API.NL
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KLEUREN ECOPHON
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EEN RIJK PALET VOOR KLEURRIJKE  
EN AKOESTISCHE PLAFONDS

ECOPHON biedt de keuze uit 22 verschillende kleuren uit het Akutex- gamma en is beschikbaar voor de 
meeste Ecophon producten en bijpassende textielkleuren voor bijvoorbeeld screens uit de Texona reeks.

VRAGEN? STEL ZE GERUST! 
T 0546 455 513  E info@obimex.nl

AKUTEX

Akutex FT White Frost Scallop Shells Ruby Rock Peach Rose

Volcanic Ash Akutex FT Wet Sand Eucalyptus Leaf Highland Fog

Silver Stone Ocean Storm Summer Forest Sage Garden

Silk Slate Moonlight Sky Dark Diamond Akutex FT Fresh Clover

Morning Drizzle

Cloudy Day

Goji Berry Golden Field

TEXONA

Texona Sea Salt Texona Ginger Texona Peach

Texona Goji Texona Scallop Texona Sage

Texona Eucalyptus Texona Thyme Texona Pepper

Texona AcaiTexona Garlic Texona Oyster

Texona Licorice Texona Poppy seed

Silent Steam Sunset Heat
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KLEUREN EUROCOUSTIC
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EEN RIJK PALET VOOR KLEURRIJKE  
EN ISOLERENDE PLAFONDS

EUROCOUSTIC heeft zijn Eurocolors in wel 40 kleuren en Eurodesign panelen om verrassende 
patronen te creëren op het plafond. 

“ DE KLEUREN ZIJN NOOIT 
TOEVALLIG GEKOZEN: 
ZE GEVEN DE RUIMTE 
EEN ‘STEMMING’. ZE 
VERTEGENWOORDIGEN EN 
BEÏNVLOEDEN ZELFS HET 
GEBRUIK VAN DE RUIMTE.”

METALEN WOESTIJN IJSVLAKTEN AARDE

GEOLOGISCH

VULKANISCH

Aluminium •  M1 Argile •  D1 Banquise •  P1 Céladon • T1 Jade • G4 Basalte • V2

Ambre • G1

Chrome •  M2 Calcaire •  D2 Crépuscule •  P2 Cuivre • T2 Rubis • G5 Cobalt • V3

Émeraude • G2

Granite •  M3 Craie •  D3 Givre •  P3 Ocre • T3 Saphir • G6 Fer • V4

Grenat • G3 Ardoise • V1

Plomb •  M4 Dune •  D4 Glacier •  P4 Outremer • T4 Soufre • G7 Lave • V5

Silver •  M5 •  Metallic effect Sable •  D5 Iceberg •  P5 Sienne • T5 Topaze • G8 Météorite • V6

Zinc •  M6 Terre •  D6 Rosée •  P6 Silex • T6 Turquoise • G9 Noir • V7

VRAGEN? STEL ZE GERUST! 
T 0546 455 513  E info@obimex.nl
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