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VOOR WIE IS
SLALOM IN
NEDERLAND?
Akoestiek

Montage

Brabant

is

exclusieve

Nederlandse dealer van het Italiaanse, hoogwaardige merk Slalom. De producten van Slalom
optimaliseren akoestiek in combinatie met
hoogstaand design. Een goede akoestiek is
namelijk cruciaal voor iedere ruimte. Niet alleen
brengt dit rust, maar een goede akoestiek zorgt
ook voor een hogere productiviteit en minder
stress. Vooral kantoren, thuiswerkplekken en
scholen zijn dan ook gebaat bij een optimale
akoestiek. Met Slalom biedt Akoestiek Montage
Brabant exclusief, hoogstaand meubilair mét
een akoestische functie. Ideaal voor een maat-

UNIEK IN HET COMBINEREN VAN DESIGN EN AKOESTIEK.
BESCHIKBA AR IN IEDERE GROOT TE EN KLEUR.

schappij waarin het kantoor steeds meer zal

OASIS

worden gebruikt als ontmoetingsplek, en privacy
en hygiëne meer dan ooit van belang zijn.
Met slechts kleine aanpassingen in jouw
interieur kun je gaan genieten van perfecte
akoestiek én prachtig design. Jouw project kun
je gerust overlaten aan Akoestiek Montage
Brabant: wij zijn al ruim 50 jaar actief in het
leveren van totaalprojecten. Inmiddels hebben
wij een flinke bak ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van unieke, hoogwaardige
akoestische oplossingen. In al die jaren is er één
boodschap die we willen overbrengen:
akoestiek is onderdeel van het interieur.
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BRENG DE NATUUR NA AR BINNEN,
MA AR BLIJF ALTIJD BEREIKBA AR.

AKOESTIEK
MONTAGE
BRABANT
EXCLUSIEVE LEVERANCIER VAN
HET HOOGSTAANDE ITALIAANSE
MERK SLALOM.

Ruim 50 jaar geleden is Akoestiek Montage
Brabant opgericht in Bladel. Inmiddels hebben
wij een flinke bak ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van unieke, hoogwaardige
akoestische oplossingen en afbouwprojecten.
Wij meten, adviseren, ontwerpen, leveren en

SPHERE

monteren akoestische projecten van A tot Z.
Wij geloven dat een goede akoestiek een ruimte
écht tot zijn recht laat komen – en andersom:
een slechte akoestiek in een prachtige ruimte
doet afbreuk. Akoestiek is onderdeel van het
interieur. Want wie kan er lekker eten in een
restaurant waar je niemand kan verstaan?
Onze producten zijn van de hoogste kwaliteit,
creatief en out of the box. Onze expertise is
de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven:
onder onze opdrachtgevers behoren o.a. NS,
Pathé, PWC en Avrotros. Klanten zien ons als
een sterke en betrouwbare speler, die professioneel opereert en enkel kwaliteit levert. Mét een
nette prijs.
Wat AMB allemaal kan betekenen? De mogelijkheden zijn eindeloos. Akoestische systeemplafonds en -wanden, Barrisol spanplafonds en
-wanden, metalstud wanden, plafondeilanden,
lichtplafonds en -wanden met of zonder bedrukkingen, LED verlichting, timmerwerk, maar
ook kleinere interieuroplossingen, zoals het luxe
akoestisch meubilair uit de Slalom collectie.

SPEELS . AKOESTISCH. ARTISTIEK.
GA JE VOOR EEN HALVE OF EEN HELE BOL?

FELTPRINT
DUNNE BEKLEDINGEN DIE DE AKOESTIEK,
ZONDER ZICHTBARE VOEGEN, KUNNEN OPTIMALISEREN.

L A AT ZELFS JOUW EIGEN HUISSTIJL PRINTEN.

BAFFLE XL

AKOESTIEK
Akoestiek is de manier waarop geluid zich verplaatst
in een ruimte. Geluid heeft een gemiddelde snelheid
van 340 meter per seconde. In iedere ruimte zal
geluid vervolgens kaatsen op verschillende oppervlakten, denk aan vloer, plafond en wanden.
Hierdoor ontstaan terugkaatsing en nagalm. Het
absorberen van geluid gebeurt door ruwe en zachte
afwerkingen. Bij gebrek aan zulke afwerkingen, zal
geluid juist worden teruggekaatst, waardoor het
langer duurt tot het geluid is uitgestorven.

WA AROM INVESTEREN IN AKOESTIEK?

CONCENTRATIE

PASSEND BIJ DE RUIMTE

In een ruimte waar men last heeft van ge-

Een kantoortuin en collegezaal hebben niet

luidsoverlast, zoals telefonerende collega’s of

dezelfde akoestiek, omdat ze een ander doel

gesprekken, kunnen problemen ontstaan om

hebben. Akoestiek is onderdeel van het interi-

goed te concentreren. Dit leidt vervolgens tot

eur: met stijlvolle ontwerpen zorg je voor een

een lagere productiviteit.

moderne en chique inrichting, volledig aangepast op jouw huisstijl.

BELEVING

ZORG MET EEN EIGEN ONTWERP
VOOR STIJLVOLLE PRIVACY.

Een goede akoestiek zorgt voor een hele an-

KOSTENBESPAREND

dere beleving van een ruimte. Dit kun je re-

Goede akoestiek veroorzaakt minder stress

aliseren door de juiste aankleding: minimaal

en dringt daarmee ook ziekteverzuim terug.

30% van de oppervlakte (plafond, wanden,

Uit onderzoek is gebleken dat mensen ziek

vloer) dient bedekt te zijn om een optimale

kunnen worden van langdurig werken in een

akoestische beleving te creëren.

werkomgeving met slechte akoestiek.

DAPHNE
RUIMTES OP EEN VISUEEL
A ANTREKKELIJKE MANIER
VERDELEN OF VERRIJKEN.

ECOBUBBLE
TOEPASBA AR TEGEN DE WAND EN PASSEND B IJ IEDER INTERIEUR.

EEN LICHTE ,
DYNAMISCHE , MA AR
TOCH VERTROUWDE
PRODUCTVORM.

WAVE

DESIGN
HET OOG WIL OOK WAT.

De focus op akoestiek, design, duurzaamheid en hygiëne is wat het merk Slalom zo
uniek maakt. Omdat akoestische producten vaak voornamelijk functioneel, maar
minder visueel aantrekkelijk zijn, hebben
wij ervoor gekozen om juist design van
de collectie minimaal nét zo belangrijk
te maken als de akoestische functionaliteit. Zo zijn onze producten verkrijgbaar
in verschillende vormen - van planten tot
poefen en plafondpanelen, materialen, en
kleuren. Ook kan een groot deel van de
Slalom-collectie worden geïntegreerd met
lichtinval, zoals hieronder. Voor ons liggen
alle mogelijkheden open. Welke kies jij?

ÉÉN EYECATCHER. DRIE DIMENSIES .
HONDERDEN VORMEN EN KLEURCOMBINATIES .

De geluidsabsorberende producten
bevorderen concentratie, productiviteit en comfort, zowel mentaal als
fysiek: Akoestiek Montage Brabant
zorgt ervoor dat iedere (kantoor)
ruimte kan worden ervaren als een
vriendelijke omgeving waar werkplezier centraal staat. Een goede
akoestiek zorgt voor gemotiveerde
medewerkers met minder stress.
Slalom heeft daarom een wereld
vol akoestische oplossingen ontwikkeld, waarin we alle wensen
kunnen gaan waarmaken.

SEMI-TRANSPARANT: RUIMTES VERDELEN VOOR PRIVACY, OF OPENEN VOOR GROEPEN.

FELTSHAPE

.DOTS
HALFOPEN GORDIJNEN ZORGEN VOOR EEN MODERNE EN FLEXIBELE UITSTRALING .
MET FELTSHAPE KUN JE IEDERE KLEURCOMBINATIE EN VORM REALISEREN.
IN LIJN MET JE HUISSTIJL , MINIMALISTISCH OF JUIST OPVALLEND?

LAMELLAE

ECOARCH
AKOESTISCHE BOGEN VOOR EEN EXTRA DIMENSIE A AN UW WAND.

GEPLOOIDE WANDBEKLEDING
PERFECT VOOR HOGE WANDEN
IN GROTE RUIMTES .

ANTIBACTERIËLE SCHERMEN
WONEN EN WERKEN IN EEN GEZONDE OMGEVING IS JUIST NU,
EXTRA BEL ANGRIJK VOOR ONZE GEZONDHEID.

We brengen 90% van ons leven
door binnenshuis, waarvan 30%
op de werkplek. De belangrijkste
bron van vervuiling binnenshuis
is te wijten aan bijna onzichtbare
bacteriën en schimmels die zich
door de lucht verspreiden. Deze
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de stemming, productiviteit en beleving van ruimte, maar
kunnen ook de oorzaak zijn van
zelfs allergieën en astma.

Om deze reden heeft Slalom een
nieuwe behandeling gelanceerd
met

antibacteriële

eigenschap-

pen. Deze speciale behandeling is
gebaseerd op een natuurlijk ziekteverwerkend middel: zilverionen.
Wanneer zilverionen in contact
komen met schimmels en bacteriën, zorgen ze ervoor dat deze
stoppen met groeien.

Producten die deze behandeling
hebben ondergaan kunnen daarom worden gebruikt in een breed
scala aan ruimtes, zoals kantoren,
scholen, restaurants, en zelfs fitnessruimtes. Er zal geen bacteriegroei optreden op panelen die op
deze manier zijn behandeld. Ieder
product van Slalom kan een antibacteriële behandeling ondergaan,
zonder dat dit zichtbaar is op het
materiaal. Volledig onzichtbaar dus!

MILLERIGHE
VALT OP DOOR HA AR ABSTRACTE EN MODERNE ELEGANTIE .
UITSTRALING EN EEN PERFECTE AKOESTIEK DOOR DE GOLVENDE VORMEN.

OP MAAT GEMAAKT
DE PRODUCTEN VAN SLALOM NEDERLAND
KUNNEN VOLLEDIG NA AR UW WENSEN WORDEN A ANGEPAST.

UW EIGEN WENSEN VERTA ALD NA AR AKOESTISCH DESIGN.

DUURZAAMHEID
HET ASSORTIMENT VAN SLALOM
IS

ONTWIKKELD

IDEE

DAT

GEBRUIK,

BIJ

VANUIT
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PRODUCT

DUURZAAMHEID

R E C YC L I N G

HET

CENTRA AL

EN

STA AN.

Om een hoge kwaliteit van producten te
kunnen waarborgen en daarbij te voldoen
aan de milieustandaarden, is Slalom voortdurend bezig met het zorgvuldig kiezen
van haar partners, leveranciers en alle
andere partijen in de productie en distributie van de productlijn. Akoestiek Montage Brabant bevestigt dit belang. Er is
dan ook niet alleen speciale aandacht voor
de keuze van de materialen en hoe deze
gebruikt worden, maar ook de productie

ECOROUND

van deze producten zijn voor Akoestiek
Montage Brabant belangrijk. Zo worden er
tijdens het productieproces voornamelijk
natuurlijke grondstoffen gebruikt.

AKOESTISCH PANEEL MET EXTRA DIMENSIE .
IDEA AL VOOR MONTAGE ACHTERAF.

De producten van Slalom zijn gemaakt
van gerecycled materiaal en bestaan
ook uit recyclebare materialen. Alle Slalom producten zijn GREENGUARD en
GREENGUARD GOLD gecertificeerd.
Het GREENGUARD Certification Program verzekert dat de producten voldoen
aan de strikte normen van chemische
emissie die bijdrage aan het ontwikkelen
van duurzamer interieur. Met dit label
kunnen deze producten veilig worden gebruikt in omgevingen als scholen of verzorgingshuizen.

VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN, KLEUREN,
VORMEN, MATERIALEN EN PRODUCTEN,
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.
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