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u itsteKenDe  
aKoestieK

galm, rumoer, echo. te veel geluid is niet prettig. sinfonia zorgt ervoor dat geluid u niet 
meer hindert dan nodig is. 

Zakelijke gesprekken vragen om een vertrouwelijke en positieve atmosfeer. 
Besprekingen en creatieve teamarbeid worden op alle gebieden toonaangevende 
werkvormen. Wanneer meer productiviteit door een goed ruimteakoestisch klimaat 
is gewenst, is sinfonia een uitkomst: het geluid in en tussen ruimten wordt beperkt. 
Door toepassing van flexibele ruimteconcepten, veel licht en goede akoestiek worden 
kantoren gerealiseerd waarin medewerkers efficiënt werken.

Zichtbaar



3

De perfecte  
allrounDer

Hoge akoestische prestaties, stijlvol uiterlijk: sinfonia voldoet aan de eisen 
voor moderne plafondsystemen.

De sinfonia is geschikt voor akoestisch gevoelige ruimten zoals kantoren, 
spreekkamers, aula’s en gehoorzalen.

ook in werkruimten waar smaakvol design én hoge brandwerendheid zijn 
gewenst, zoals gangen, ontvangstruimten en foyers binnen de openbare 
en particuliere bedrijfsomgeving biedt sinfonia dé ideale oplossing.

gang overspannend | semi-verdekt
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De st ijlvolle  
semi-verDeKte  
plafonDoplossing

De nieuwste ontwikkeling sinfonia teccor is een belangrijke aanvulling op het brede sinfonia 
assortiment. een strak semi-verdekt systeemplafond waarbij het montagesysteem nauwelijks 
zichtbaar is en waardoor het plafond de gewenste luxe uitstraling krijgt.

– geschikt voor renovatie
– eenvoudig en snel te monteren in een 24 mm systeem
– makkelijk naar beneden uitneembaar
– leidingen en installaties blijven toegankelijk boven het plafond
– combinatie hoge akoestische prestaties en smaakvol design
– gunstige prijs

teccor
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leven,  WerKen, 
WelBevinDen

moderne ‘feel-good’ kantoren, leervriendelijke klaslokalen, 
ontmoetingsplaatsen voor mensen: daar is sinfonia de 
geschikte plafondoplossing.

Deze plafondplaten zijn niet alleen geschikt voor akoestisch 
gevoelige ruimtes in kantoren opleidingsgebouwen, maar 
ook voor gangen, lobby’s en foyers.

functionaliteit en design komen hier samen. goede 
eigenschappen mogen er ook mooi en eigentijds uit zien. 

verdekt
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een geZonDe  
Besl iss ing

sinfonia Biocide Hygiëne is speciaal geschikt voor operatiekamers en laboratoria. Deze
plafondoplossing voor de gezondheidszorg voorziet maximaal in functionaliteit, want
is geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. De beslissende factor: frisse,
schone lucht in alle ruimten, zonder storende geuren en zonder schadelijke stoffen.

Dit creëert een merkbaar beter leefklimaat voor gasten, patiënten en bewoners. Wie 
de functionele en kwaliteitseisen beheerst, kan verder kijken en denken in termen van 
mooi, apart, bijzonder, uitstraling en imago.

Hygiëne
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sinfonia

Materiaal mineraalplaat, met vlies bekleed

Bouwstofklasse a2-s1,d0 volgens Din en 13501-1

Dikte ca. 15 mm, 18 mm, 20 mm

Kleur wit (in alle ral kleuren verkrijgbaar)

Lichtreflectie wit ca. 87 (iso 7724-2, iso 7724-3)

Overlangsgeluidsisolatie* 33-49 dB

Geluidsabsorptie* 	 aw = 0,85 | nrc = 0,85

Vochtbestendigheid  tot 95 % rH

Brandwerendheid*   tot f 90 (Din 4102)  
tot rei 90 (en 13501-2)

*  afhankelijk van het systeem, bouwkundig  
plafond en overige extra maatregelen

Assortiment

Geluidsabsorptie

         

Afmetingen
in mm

Sinfonia Premium 
T24/T15

inleg

Sinfonia  
Premium T24 

doorzak

Sinfonia  
Premium T15

doorzak

Sinfonia Premium*
(semi-) verdekt  

uitneembaar

Sinfonia Biocide 
Hygiëne Premium 

T24/T15

Sinfonia  
Premium Teccor

schaduwvoeg
gangoverspannend/ 

bandraster

600 x 600 • • • • • •

verkrijgbaar in  
breedtes van:  

300, 400 en 600 mm
maximale lengte:  

2500 mm

1200 x 600 • • •
1800 x 300 • •
1800 x 400 • •
1800 x 600 • •
2500 x 300 • •
2500 x 400 • •

systeem s3 en s15 in zwart, grijs en andere kleuren leverbaar. |  * andere afmetingen op aanvraag

testopbouw – e200:  aw = 0,85 | nrc = 0,85
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nu ook in het assortiment: sinfonia dB.

–  optimale overlangsisolatie (tot 43dB) én  
geluidsabsorptie in één

– flexibel indeelbare ruimtes
– Besparing op drukschotten

voor sinfonia dB is een aparte brochure beschikbaar.
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OWA Benelux BV | Ceiling Solutions 
maroastraat 4 | 1060 lg amsterdam
tel. +31 20 . 6 82 53 05 | fax +31 20 . 6 82 33 72
info@owa.nl | www.owa.nl 
info@owa.be | www.owa.be

De perfecte allrounD plafonDoplossing

– modern interieur met warme uitstraling
– uitstekende akoestische eigenschappen
– in alle ral kleuren verkrijgbaar 
 
– toepasbaar in renovatie en nieuwbouw
– materialen zijn recyclebaar en biologisch afbreekbaar
– toepassingen:
 –  entree/gangen  
 –  Kantoren
 –  vergaderruimtes
 –  scholen
 –  gezondheidszorg
 –  recreatieruimtes

www.owa-ceilings.com
www.owa.be

