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VOORWOORD
Beste lezer,
Wat ontzettend leuk dat je de moeite neemt om onze
brochure te bekijken. In de komende 30 pagina’s hebben wij er alles aan gedaan een compleet beeld te geven
van ons mooie bedrijf, Akoestiek Montage Brabant. En
dat is nogal wat!
Ruim een halve eeuw aan expertise is namelijk lastig
samen te vatten. Wij verzorgen een breed scala aan pro-

MARTIJN BUIJTELS

jecten – van bioscopen tot kantoren en van restaurants
tot woonhuizen. Dat doen wij zeker niet alleen, maar
samen met het fantastische team van AMB. Met onze
eigen monteurs, werkvoorbereiders, projectleiders en
ondersteunend personeel zorgen wij voor een vlekkeloze samenwerking waarbij de tevredenheid van onze
klant altijd op 1 staat.
Wij hopen dat wij je met deze brochure kunnen inspireren tot de allermooiste (akoestische) interieuroplossingen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan vooral
contact met ons op. Onze experts staan voor je klaar.
Martijn Buijtels & Frans Klessens

FRANS KLE SSENS

WA AROM KIEZEN VOOR AMB?

In 1965 is Akoestiek Montage Brabant door Jan Klessens opgericht in Bladel. Toen nog specialist in afbouw,
inmiddels met een team van bijna 20 medewerkers onder leiding van Martijn Buijtels en Frans Klessens.
Én met heel veel praktische ervaring en vakinhoudelijke expertise op het gebied van unieke, hoogwaardige akoestische oplossingen en totaalafbouwprojecten.
Akoestiek is onze passie en wij geloven dan ook dat een goede akoestiek een ruimte volledig tot zijn recht
laat komen. Akoestiek is onderdeel van het ontwerp. Hoe mooi ook een woonhuis, restaurant, kantoor,
of bioscoopzaal, als de akoestiek niet op orde is, doet dit afbreuk aan de volledige beleving. Doordat wij
akoestiek combineren met totaalafbouw kunnen wij onze klant compleet ontzorgen.
Onze expertise is de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven. Onder onze opdrachtgevers behoren onder
andere NS, Pathé, PWC en AVROTROS. Wij zijn een trouwe partner voor architecten, bouwpartners, maar ook
voor particulieren in zowel grote als kleine projecten in Nederland en België.

WAAROM KIEZEN VOOR AMB?
ONZE A ANPAK

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wij meten, adviseren, ontwerpen, leveren
en monteren projecten van A tot Z en we
hebben alle disciplines in huis. Omdat wij
werken met eigen werkvoorbereiders,
projectleiders en uitvoerders zijn we zeer
flexibel en coördineren we het complete
project. Een aanvraag start altijd met een
bezichtiging op locatie. Wij merken dat
veel van onze opdrachtgevers sterk afhankelijk zijn van ons advies betreffende
geluidsisolatie en akoestiek. Wij staan
dan ook garant voor een helder, eerlijk en
transparant advies, zodat uw akoestisch
vraagstuk naar wens wordt opgelost.

Ons brede productportfolio zorgt ervoor dat wij u bij ieder
(totaal)afbouw of akoestisch project van dienst kunnen zijn.
Zo werken wij onder andere met (duurzame) akoestische
systeemplafonds en -wanden, Barrisol spanplafonds en
-wanden, metal stud wanden, plafondeilanden, lichtplafonds
en -wanden met of zonder bedrukking, ledverlichting,
timmerwerk, maar ook met kleinere, op maat gemaakte
interieuroplossingen, zoals het luxe akoestisch meubilair uit de
Slalom-collectie. Alle materialen die wij gebruiken zijn van de

Wat ons écht onderscheidt is onze persoonlijke aanpak. Onze kernwaarden zijn
aanwezig in alles wat we doen. Of het
nu gaat om veel m2 of zeer specialistisch
maatwerk, wij zorgen voor een vlekkeloze
samenwerking: een heldere offerte,
scherpe prijs en de hoogste kwaliteit.

hoogste kwaliteit en kunnen volledig op maat worden gemaakt.
KERNWA ARDEN

Het team van Akoestiek Montage Brabant bestaat uit een
ambitieuze en hechte club. Samen werken wij al decennialang
aan onze propositie: akoestiek is onderdeel van het ontwerp.
Ons team werkt altijd volgens onze vaste kernwaarden, zowel
onderling als naar onze klanten:
• Vertrouwen
• Respect
• Praten met elkaar
• Denken in oplossingen, niet in problemen

RESTAURANTS
DIVINO RESTAURANT & WIJNBAR

Bij Divino is de volledige akoestische beleving onder
handen genomen, zodat een oude jongensschool
succesvol kon worden getransformeerd tot een luxe
restaurant. Hiernaast is door AMB de volledige afbouw verzorgd, waaronder de spanplafonds, metal
stud wanden, betimmering, deuren en deurkozijnen.

RESTAURANT PEZZAZ

Investeringen in akoestiek hoeven niet altijd kostbaar
te zijn, bewijst dit project bij Restaurant Pezzaz in
Nuenen. Hier zijn in alle ruimtes akoestische eilanden
van Rockfon Eclips door AMB geproduceerd, in de
juiste kleur gespoten, en gemonteerd door Akoestiek
Montage Brabant.

RESTAURANT KOKS

Een spanplafond is zeker niet de enige optie om de akoestiek in een ruimte te verbeteren. Bij Restaurant
Koks hebben we gebruik gemaakt van akoestische platen van PETAC, die op maat zijn gesneden en aangepast
om een ‘houtlook’ te creëren in het plafond.

LIBERTY FOODBAR

De combinatie van een schitterend
ontwerp en een perfecte akoestiek
zorgt bij Liberty Foodbar voor een
fantastische avond uit. AMB heeft
hier o.a. akoestisch advies, metal
stud wanden, timmerwerken, bedrukte textielwanden, akoestische
systeemplafonds

en

spanplafonds verzorgd.

akoestische

KITCHEN & BAR LOVANO

Het doel in dit restaurant was
om een huiselijke sfeer te
creëren door een combinatie
van afbouw en akoestiek.
Door gebruik te maken van
veel verschillende materialen,
constructies en producten is
een uniek eindresultaat opgeleverd – een plek waar je
in alle rust een hapje of een
drankje kan doen.

BEDRIJFSRESTAURANT DETRON

Bij Detron hebben wij grote zwarte klimaatplafonds
geplaatst in de grote open ruimtes om een zo aangenaam mogelijk werkklimaat te realiseren. Deze klimaatplafonds werken door middel van kleine, onzichtbare
sleufjes aan de randen waar lucht doorheen stroomt.
Hiernaast werken deze ook nog eens akoestisch.

BARRISOL SPANPLAFONDS
Akoestiek Montage Brabant is officieel partner
van Barrisol, wereldleider op het gebied van
(akoestische) spanplafonds. De folies die
worden gebruikt bij spanplafonds en -wanden van Barrisol worden onder hitte gespannen, waardoor deze ongekend strak
kunnen worden geplaatst. Ook na jarenlang
intensief gebruik blijven deze nog altijd
even strak en kleurvast. Hiernaast zijn alle
producten van Barrisol licht in gewicht, flexibel, altijd aanpasbaar en volledig recyclebaar.

WA AROM EEN SPANPL AFOND?

zonder de bijbehorende werkzaamheden en onder-

Een spanplafond biedt vele voordelen, zowel

houdskosten. Ook verbetert een spanplafond de

in functionele als in visuele zin. Met een

akoestiek en verlaagt deze de energiekosten. Tot

spanplafond is het mogelijk om een oud

slot zijn er ontzettend veel soorten spanplafonds:

plafond volledig weg te werken zonder

bedrukt met eigen foto of print, met ingebouwde

deze te hoeven afbreken. Zo creëer je de

verlichtingsoplossingen, als spiegeloplossing, en zelfs

look van een strak gestuukt plafond, maar

klimaatplafonds behoren tot de mogelijkheden.

ALLE VOORDELEN VAN EEN BARRISOL
SPANPL AFOND OP EEN RIJ:

• Een volledig nieuw en strak plafond welke je
oude plafond geheel wegwerkt;
• Een spanplafond werkt akoestisch en verwijdert
dus de galm in een ruimte;
• Zeer snelle montage en eventuele demontage
bij aanpassingen;
• Extreem onderhoudsarm en schimmelvrij, dus
geschikt voor iedere (vochtige) ruimte;
• Keuze uit vele modellen en kleuren;
• Veel mogelijkheden wat betreft (led)verlichting;
• Een spanplafond werkt deels isolerend, wat
scheelt in energiekosten;
• Leidingen, kabels, en een vervallen oud plafond
zijn zeer makkelijk weg te werken;
• In de meeste gevallen volledig naadloos;
• Brandveiliger dan ieder ander type plafond.

PARTICULIERE WONINGEN
In veel woningen wordt tegenwoordig snel gekozen

spanplafond of akoestische wand is dan een

voor moderne, harde materialen. Denk bijvoorbeeld

interessante optie: deze zijn volledig naadloos

aan betonvloeren, lamellen, gladde stoelen en banken.

en geschikt voor iedere ruimte, zowel binnen

Dit zorgt niet alleen voor een schitterend interieur,

als buiten. Ook kunnen deze volledig worden

maar ook voor een flinke nagalm. Een akoestisch

aangepast aan kleur- en materiaalwensen.

WAT IS AKOESTIEK?
Akoestiek is de manier waarop geluid zich ver-

Hierdoor ontstaan terugkaatsing en nagalm.

plaatst in een ruimte. Geluid heeft een gemid-

Het absorberen van geluid gebeurt door ruwe

delde snelheid van 340 meter per seconde. In

en zachte afwerkingen. Bij gebrek aan zulke

iedere ruimte zal geluid vervolgens kaatsen op

afwerkingen, zal geluid juist worden terugge-

verschillende oppervlakten, denk aan vloer,

kaatst, waardoor het langer duurt tot het geluid

plafond en wanden.

is uitgestorven.

WAAROM INVESTEREN
IN AKOESTIEK?
Akoestiek Montage Brabant meet, adviseert, ontwerpt, levert en monteert akoestische oplossingen.
Een laag geluidsniveau in een ruimte wordt namelijk
steeds belangrijker: niemand wil werken op een
lawaaiig kantoor of eten in een restaurant waar je
elkaar niet kunt verstaan. Door middel van innovaties
op het gebied van akoestiek zorgen wij voor een
effectieve oplossing.
Er zijn vier redenen waarom het belangrijk is om
akoestiek onderdeel te maken van het ontwerp:
CONCENTRATIE In een ruimte waar men last heeft
van geluidsoverlast, zoals telefonerende collega’s
of gesprekken, kunnen concentratieproblemen
ontstaan. Deze leiden vervolgens tot een lagere
productiviteit, meer stress en meer hoofdpijn.
BELEVING Een goede akoestiek zorgt voor een
hele andere beleving van een ruimte. Deze kun je
realiseren door de juiste aankleding: minimaal 30%
van de oppervlakte (plafond, wanden, vloer) dient
bedekt te zijn om een optimale akoestische beleving
te creëren.
PASSEND BIJ DE RUIMTE Een kantoortuin,
woonkamer en collegezaal hebben niet dezelfde
akoestiek omdat ze een ander doel hebben.
Akoestiek is onderdeel van het interieur: met stijlvolle ontwerpen zorg je voor een moderne en chique
inrichting, volledig aangepast op jouw huisstijl.
KOSTENBESPAREND Goede akoestiek veroorzaakt minder stress en dringt daarmee ook ziekteverzuim terug. Uit onderzoek is gebleken dat mensen
ziek kunnen worden van langdurig werken in een
werkomgeving met slechte akoestiek.

KANTOREN
PHAROS

Het kantoor van Pharos is het ‘gezondste kantoor van Nederland’ geworden. Hier hebben wij de volledige
binnenafbouw van het Atrium verzorgd, met als mooiste uitdaging het plaatsen en ontwerpen van vijf unieke
lichtkoepels in het plafond. Een uitzonderlijk werk van onze eigen monteurs. Deze extra lichtinval zorgt voor
meer energie en concentratie bij werknemers in het pand.

MIPM Award voor ‘Best Refurbished Building’.
CAPITAL C

Kantoor Capital C is gevestigd in de voormalige Diamantbeurs van Amsterdam. Akoestiek Montage Brabant
heeft hier alle kantoorzones volledig verbouwd door middel van onder andere metal stud- en glaswanden.
Ook zijn akoestische problemen als gevolg van de industriële look van het pand opgelost door middel van
akoestische eilanden. Tot slot is ook de conferentiezaal onder handen genomen, waar de systeemplafonds
en van kleur veranderende ledverlichting een moderne ruimte creëren.

PWC

Voor de verbouwing van het PWC kantoor in Amsterdam zijn alle kleine kantoorruimtes veranderd in open
werkplekken. Tijdens een langdurige renovatie zijn alle tien verdiepingen verbouwd door AMB. Overal in het
pand zijn akoestische aanpassingen gedaan om de werkomgeving zo goed mogelijk te optimaliseren.

DOMUS MAGNUS

Bij Domus Magnus is de volledige afbouw door ons verzorgd, waaronder meer dan 100 akoestische
plafondeilanden metal stud wanden, hangwanden, en textielwanden. Een zeer chique resultaat van zowel
akoestiek als afbouw.

KANTOOR AMB

Ons eigen hoofdkantoor mag in ons verhaal uiteraard niet ontbreken. Iedere ruimte vertegenwoordigt een
ander materiaal of toepassing, waardoor ons gehele pand een showroom is geworden. Zo kan men in de
sfeervolle wachtruimte volop inspiratie op doen tussen op maat gemaakte akoestische producten en geeft
het strakke spanplafond in de kantoorruimtes juist een rustige uitstraling.

TOTAALAFBOUW
Akoestiek Montage Brabant meet en advi-

samenwerking, een heldere offerte, een scherpe prijs

seert niet alleen op het gebied van akoes-

en bovenal, de hoogste kwaliteit. Doordat wij werken

tische oplossingen, maar wij staan ook

met eigen werkvoorbereiders, projectleiders en uit-

klaar voor totaalafbouw. Of het nu gaat om

voerders zijn we zeer flexibel en coördineren wij het

veel m2 of juist zeer specialistisch maat-

volledige project: wanden, plafonds en alle overige in-

werk: wij zorgen altijd voor een vlekkeloze

terieurwerken.

AKOESTISCH LEER
Naast het behalen van het gewenste resultaat op
het gebied van akoestiek is het voor ons minstens
zo’n mooie uitdaging om akoestische elementen
ook nog eens tot een ware eyecatcher te maken.
Samen met Alphenberg Leer hebben wij akoestische toepassingen van leer ontwikkeld voor
ruimtes waarin geluid en sfeer de hoofdrol spelen.
Een fantastische nieuwe ontwikkeling waarvan
we met trots mogen zeggen dat het resultaat ver
boven de verwachtingen is uitgestegen.
Door innovatie te combineren met creativiteit en
door zoveel mogelijk in te spelen op de wens van
de klant, bleek leer de perfecte oplossing voor
akoestische wanden en voor elementen die geluid
absorberen en verzachten.

BIOSCOPEN
Akoestiek Montage Brabant heeft in de afgelopen

Zo hebben wij bij Pathé Tuschinski prints gedrukt

jaren veel (thuis)bioscoopzalen gerenoveerd en

op akoestische textieldoeken om zo de grandeur

gemoderniseerd. Wij zijn vaste partner van Pathé en

uit de jaren ’20 met moderne technieken terug te

innoveren continu om de mooiste en meest func-

brengen.

tionele bioscoopzalen te kunnen realiseren.

Door Time Out Magazine verkozen tot mooiste bioscoop ter wereld!

SLALOM
Akoestiek Montage Brabant is exclusieve
Nederlandse dealer van het Italiaanse,
hoogwaardige merk Slalom. Het meubilair van Slalom optimaliseert akoestiek
in combinatie met exclusief, hoogstaand
design. Het voordeel van akoestisch
meubilair is dat slechts kleine aanpassingen in het interieur nodig zijn om
te genieten van prachtige akoestiek én
esthetiek.
De akoestische oplossingen van Slalom
zijn niet alleen te vinden in wanden of
plafonds, maar zelfs in kussens, stoelen
en planten. Er is een zeer breed assortiment aan producten, dat kan worden
toegepast zonder grote verbouwingen
of investeringen te hoeven doen. Bovendien zijn de producten van Slalom volledig duurzaam en recyclebaar.

REFERENTIES
RESTAURANT DIVINO – ‘AMB is een enorm professio-

neel bedrijf met goed advies in het voortraject, vakmensen
op de vloer en ook in het natraject, service en zorg. Wij
zouden AMB iedereen aanbevelen: kwalitatieve producten
voor een nette prijs. Een bedrijf waar je op kan rekenen.’
COARE REALISATIE –‘Samen met AMB realiseren wij

met name renovatietrajecten in kantooromgevingen. De
planning wordt door AMB altijd goed nagestreefd en de
kwaliteit is top. Als ze A zeggen, doen ze ook B. Daarnaast verloopt de samenwerking altijd fijn en plezierig.
Afspraken worden nagekomen en de monteurs denken
goed mee op de werkvloer. AMB staat voor kwaliteit en
dit wordt zorgvuldig nagestreefd!’
FAMILIE NEUTKENS – ‘We wonen nu ca. 3 weken in

ons huis en we zijn echt superblij dat we voor het akoestisch
spanplafond van AMB hebben gekozen. Super strak maar
bovenal, het werkt fantastisch! Het geluid is heerlijk gedempt wat een fijn ‘leefklimaat’ geeft. Een van de beste
beslissingen die we gedurende de verbouwing van ons
huis hebben genomen.’

FAMILIE VAN GERWEN – ‘Wij hebben

gekozen voor spanplafonds vanwege de
strakke afwerking en het feit dat de installatie snel en efficiënt kon worden geregeld, in vergelijking met bijvoorbeeld
schilder- en stucwerk. De samenwerking
met AMB is perfect verlopen. Ze komen
alle afspraken na en de kwaliteit is buitengewoon goed. Ik krijg dagelijks complimenten over het mooie werk dat hier is
geleverd. Ik zou AMB dan ook zonder
enige twijfel bij iedereen aanraden!’
GALLO

PROJECTMANAGEMENT

– ‘Wij werken al zo’n 14 jaar samen

met AMB. Ze kunnen snel schakelen, de
prijs-/kwaliteitverhouding is super, en ze
zijn altijd prettig in de omgang. Dit zijn
dan ook de voornaamste redenen dat
we zo’n langdurige relatie met hen zijn
aangegaan. Wat de uitdaging ook is, we
lossen het samen met AMB op.’

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN.

AKOESTIEK MONTAGE BRABANT
MUGGENHOOL 5
5531 RZ BL ADEL (NL)
0497 38 85 10
KVK: 17026781
INFO@AMB-DESIGN.NL
WWW. AMB-DESIGN.NL

Onze showroom is iedere doordeweekse dag geopend tussen 08.00 en 17.00 uur.
Wil je een kijkje komen nemen? Bel ons even, dan zorgen wij dat de koffie klaar staat.

