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EEN ONZICHTBARE OPLOSSING
waar je ontzettend veel plezier van ondervindt!
Goede akoestiek is essentieel voor de beleving en

Asona nog niet ontdekt. We belichten twee van de drie

het gebruik van een ruimte. Of het nu gaat om een

productgroepen: Sonacoustic® en Sonapray®:

vergaderruimte, een restaurant, een concertzaal of
een woning, in alle gevallen is degeluidsabsorptie

Sonacoustic® is geluiddempend pleisterwerk met een

bepalend,’ begint Salesmanager Rob van Beek zijn

naadloze akoestische transparante afwerking. Er is keuze

verhaal. ‘Asona heeft bijna veertig jaar ervaring met de

uit verschillende structuren, van grof tot zeer glad. De

ontwikkeling van hoogwaardige bouwmaterialen die

Sonacoustic-oplossingen zijn brandveilig, verkrijgbaar in

niet alleen zorgen voor een optimaal akoestisch klimaat

iedere gewenste kleur, milieuvriendelijk, lichtgewicht, op

in de meest uiteenlopende situaties, maar bovendien de

iedere ondergrond (snel!) aan te brengen en leverbaar in

uiterlijke aspecten van de ruimte respecteren.

verschillende diktes.

Sinds haar oprichting in 1978 heeft Asona een grote

Sonaspray® is een gespoten geluiddempende plafond-

verscheidenheid aan unieke akoestische materialen

en wandafwerking. Deze supersnelle applicatie

voor geluidsabsorptie op de markt gebracht. Doel en

wordt naadloos aangebracht, heeft een uitzonderlijke

filosofie van het Nederlandse bedrijf is verbetering van

geluidsabsorptie, is lichtgewicht en heeft een zeer ruime

het akoestisch klimaat in het algemeen en het verbeteren

keuze in afwerkingen en kleuren. Kenmerkend voor

van de ruimteakoestiek door het reduceren van de

de oplossingen van Asona is het behoud van hoogtes.

nagalmtijd . Het resultaat? Een comfortabele leef- en of

Verlaagde plafonds zijn niet nodig.

werkomgeving.
POWER ACOUSTICS®: 100% GELUIDSABSORPTIE
ONZICHTBARE OPLOSSINGEN

‘Elke productgroep herbergt verschillende producttypen.

Wie beweert dat akoestische oplossingen esthetisch

Gloednieuw in de Sonacoustic-lijn is de Power Acoustics®.

minder verantwoord zijn, heeft de oplossingen van

Deze naadloze plafond- en wandbekleding heeft een

wordt de behoefte aan akoestische oplossingen groter.

frequentiegebied. Daarbij is deze bekleding supersnel

Ruimtes bestaan steeds vaker uit gietvloeren, harde

te installeren en esthetisch zeer verantwoord. Vormen,

wanden en veel glas. Waar haal je dan je absorptie

kleuren, eigenlijk is alles mogelijk. Een onzichtbare

vandaan? Dan kom je bij ons terecht! Vaak is toepassing

oplossing waar je ontzettend veel plezier van ondervindt!’

op het plafond voldoende om nare galmen te elimineren.’

MINIMALISME VS. AKOESTIEK

LANGE LEVENSDUUR

‘We werken voor partijen over de hele wereld. Om

‘Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan de

dat in goede banen te leiden werken we samen met

akoestiek van een leef- of werkomgeving. Dat is mede

diverse lokale agentschappen. Binnenkort starten we

te danken aan regelgeving. Natuurlijk gebeurt het wel

een project in Taiwan met de Power Acoustics®. Omdat

eens dat een voorschrijver de akoestische omgeving

de montagedienst in Taiwan nog niet eerder met dit

vergeet. Gelukkig zijn onze producten ook na oplevering

product gewerkt heeft gaan we met een montageteam

nog prima toepasbaar.’ De producten van Asona hebben

uit Nederland die kant op om te ondersteunen. Kwaliteit

een lange levensduur. Sterker nog, het absorberend

gaat boven alles! Waar ons product toe te passen

vermogen blijft door de jaren onveranderd. Het is de

is? Waar niet, zou ik zeggen. Recent hebben we de

vervuiling van plafond of wand waardoor een opfrisbeurt

verkeersruimten in de appartementsgebouwen Boston en

geen overbodige luxe is. In de meeste gevallen is het

Seattle in Rotterdam voorzien van Sonaspray, we werkten

verwijderen van een oude en het aanbrengen van een

voor de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC

nieuwe laag voldoende voor een compleet nieuwe look.

in Rotterdam en ga zo maar door. Momenteel voorzien
we veel callcenters van onze oplossingen en ook
particulieren weten de weg naar Asona te vinden. In deze
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tijd waarin het minimalisme in ons interieur leidend is,

1,0! Dat betekent 100% geluidsabsorptie over een breed
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ongekende akoestische prestatie. De absorptiewaarde is
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