
Het akoestisch comfort van uw
gebouw op een hoger niveau

Geluid in
gebouwen

Geluidsbeheersing



Geluid in
gebouwen
Pas als het stil is merkt u hoeveel geluiden u op een dag hoort. Galm in een vergaderzaal, bellende collega’s, 

gitaar spelende buren, voorbijrazend verkeer... Sommige geluiden hoort u zonder dat u zich er bewust van 

bent. Dat is heel normaal. Maar te veel geluidshinder in een gebouw kan een gebalanceerde leefomgeving 

in gevaar brengen. Daarom is geluidscomfort overal essentieel en moet hinder worden tegengegaan. Wij 

helpen u daarbij, met unieke oplossingen.
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Unieke oplossingen voor unieke situaties
Begint u een restaurant in een voormalige fabriekshal en wilt u de akoestiek verbe-
teren? Of bouwt u een appartementencomplex naast een treinspoor en wilt u voor-
komen dat de geluidsoverlast van het treinverkeer de bewoners uit hun slaap houdt? 
Iedere uitdaging om decibellen te bestrijden is welkom. Voor elke situatie creëren we 
een specifieke akoestische voorziening die het probleem voorkomt of oplost.

Wilt u een geluidswerende deur? Geluidsoverlast van uw drumsolo’s voor zijn? Of 
hinderlijke galm in een woon- of werkruimte wegnemen? Blader dan verder. We laten 
u graag zien op welke manieren we u kunnen helpen.

Geluidsabsorptie
Verbeter de akoestiek in een ruimte met geluidsabsorberende 
panelen, platen of elementen. Zo vermindert u de nagalm in een 
restaurant of het lawaai in een productiehal. p. 4-5

Geluidsisolatie
Geluidsoverdracht tussen ruimtes of van binnen naar buiten en 
vice versa, pakken wij aan met geluidsisolerende materialen, 
zoals (voorzet-)systemen voor wand, vloer, plafond of dak. Ook 
onze deuren en gevelsystemen kunnen een bijdrage leveren aan 
de geluidsisolatie van een gebouw. p. 6-7

Trillingsisolatie
De trillingen van machines, apparaten, installaties en voertuigen 
veroorzaken contactgeluid. Dit voorkomen we met ontkoppe-
lings- en trillingsdempende materialen. p. 8-9



Geluidsabsorptie
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Nagalm in een ruimte zorgt voor slechte akoestiek, verminderde spraakverstaan-
baarheid en geluidsoverlast. Stemmen in een kantoortuin vermengen zich met 
elkaar, waardoor mensen zich niet kunnen concentreren. Of de geluiden in een 
restaurant klinken zo hard dat gasten elkaar slecht verstaan. We lossen dat op met 
geluidsabsorptie. Geluidsabsorberend materiaal neemt het geluid in zich op, wat de 
akoestiek in de ruimte verbetert.

Zichtbaar of onzichtbaar
Geluidsoverlast door galm ontstaat vaak doordat er te weinig geluidsabsorberend 
materiaal in een gebouw aanwezig is. Vaak is het mogelijk dit alsnog in een gebouw te 
verwerken, zichtbaar of nagenoeg onzichtbaar. Ook bij nieuwbouw is het belangrijk de 
akoestiek mee te nemen in het ontwerpproces. We denken graag mee over wat past 
en mogelijk is in uw gebouw.

Voorraad
Merford heeft een groot assortiment geluidsabsorberende materialen op voorraad. 
Wilt u dat we het materiaal voor u bewerken, bijvoorbeeld door het op maat te snijden 
of te voorzien van een kleurcoating? Dat doen we natuurlijk graag voor u.

G e l u i d  i n  g e b o u w e n

We denken graag mee over wat past in uw
gebouw. Zo krijgt u een oplossing op maat

die de akoestiek verbetert en de sfeer behoudt

Akotherm
• Polyesterwol (60% uit gerecyclede PET)
• Diverse densiteiten en afwerkingen
• Platen en baffles
• Standaard in wit, grijs en zwart

Merfopol
• Lichtgewicht polyethyleen
• Geschikt voor buitentoepassing
• Volledig waterbestendig
• Eenvoudig reinigbaar

Flamex
• Lichtgewicht melamineschuim
• Diverse vormen (facet, piramide, etc.)
• Platen en baffles
• Leverbaar met coating in alle kleuren

Eco-coustic cotton
• Gerecycled uit textiel
• Hoge absorptiewaarde
• Ideaal voor de vulling van panelen
• Milieuvriendelijk alternatief voor 

mineraalwol

Soundglass
• Gerecycled glasgranulaat
• Onbrandbaar
• Ook geschikt voor buitentoepassing
• Leverbaar met coating in RAL-kleuren

Designproducten
• Kant-en-klare designproducten
• Maatwerk mogelijk
• Oplossingen voor elke sector

Geluidsabsorptie

Flamex Piramid in een geluidsstudio in Hilversum
Flamex Cilinderbaffles, toegepast
in een kantoorruimte



Geluidsisolatie
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Geluidsisolatie is een onmisbare vorm van geluidsbeheersing 
in gebouwen. Met een goede isolatie zorgt u ervoor dat harde 
of storende geluiden niet de ruimten bereiken waar ze overlast 
veroorzaken. Wie buren heeft die ieder weekend een feest 
organiseren, of wie boven een rumoerig kantoor woont, is ge-
baat bij goede geluidsisolatie om de overlast tot een minimum 
te beperken. Merford biedt producten en totaaloplossingen 
om de geluidsisolatie in uw kantoor, woning of fabriek aan te 
pakken. Zo zorgt u voor een veilige en prettige leefomgeving.

Hoe geluidsisolatie werkt
Geluidsisolerende materialen en constructies bieden weer-
stand tegen het doorlaten van geluid. De geluidsisolatie wordt 
in eerste instantie bepaald door de massa van een schei-
dingsconstructie. Naast het verhogen van de massa kan de 
geluidsisolatie sterk worden verbeterd door het toepassen van 
buigslappe voorzetsystemen. Het daadwerkelijke effect is daar-
naast afhankelijk van de frequentie van de te isoleren geluiden 
en, vanzelfsprekend, het geluidsniveau. Iedere situatie vraagt 
om een specifieke aanpak. Laat u daarom goed adviseren als u 
met geluidsisolatie aan de slag gaat.

Maatwerk
Merford heeft een groot assortiment geluidsisolerende ma-
terialen die in veel gevallen uit voorraad leverbaar zijn en in 
eigen huis op maat gesneden kunnen worden. Van kunststof 
massaplaten tot een complete geluidsisolerende studio met 
ventilatie. Last van leidinggeluiden? Dan lost Merford dit op met 
buigzaam isolatiemateriaal voor leidingisolatie.

G e l u i d  i n  g e b o u w e n

Merford heeft een groot assortiment geluidsisolerende 
materialen die in veel gevallen uit voorraad leverbaar zijn 

en in eigen huis op maat gesneden kunnen worden

Akoestiregel MD
• Ontkoppeld voorzetsysteem
• Voor wanden en plafonds
• Compleet systeem
• Diverse diktes tot 120 mm

Akoestifloor Icotop
• Zwevend vloerelement
• Slanke opbouw
• Hoge contactgeluidsisolatiewaarde
• Bij uitstek geschikt voor renovatie

Akoestiplex MXR
• Ontkoppeld (plat-)daksysteem
• Ook toepasbaar als vloersysteem
• Geluids- en thermisch isolerend
• Zeer hoge geluidsisolatiewaarden

Onderlagen voor zwevende vloeren
• Dunne onderlagen voor natte zweven-

de vloeren
• Diverse diktes
• Ook geschikt voor hoge belastingen

Akoestiplex MXT
• Ontkoppeld voorzetsysteem
• Voor hellende daken, gevels, wanden 

en plafonds
• Geluids- en thermisch isolerend
• Zeer hoge geluidsisolatiewaarden

Merford geluidsisolerende deur
• Inbraakwerend
• Brandwerend
• Vluchtfunctie
• Kogelwerend

Geluidsisolatie

Het dak van de nieuwe concertzaal van Ahoy Rotterdam is 
uitgevoerd met Akoestiplex MXR-daksysteem



Trillingsisolatie
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Installaties, machines en transportmiddelen veroorzaken trillingen. Deze trillingen 
verplaatsen zich via de ondergrond en constructies en veroorzaken ergens anders 
geluids- of trillingsoverlast. Dit is te voorkomen met trillingsisolatie. Wij bieden ma-
terialen om geluids- of trillingsoverlast tegen te gaan. Welke oplossing u nodig hebt, 
hangt af van veel factoren. We luisteren graag naar uw situatie, zodat we u de beste 
oplossing kunnen adviseren. Ook daarna denken we met u mee, zodat het resultaat 
hoe dan ook aan uw verwachtingen voldoet.

Onze oplossingen
Hoe u geluids- of trillingsoverlast tegengaat is afhankelijk van meerdere factoren. 
Bijvoorbeeld de bron van de overlast en frequentie van de trilling. De trillingen die 
treinsporen veroorzaken, lossen we op met ander materiaal dan trillingen die ontstaan 
door slechte fundatie. We adviseren u graag over welk materiaal de beste oplossing 
voor u is.

Platen en stroken om te ontkoppelen 
Hebt u trillingsisolerende platen en stroken nodig bij het ontkoppelen van (dek)vloeren 
en fundaties van gebouwen? Of van machines, wegen, bruggen en spoorlijnen? U hebt 
bij ons keuze uit diverse soorten. Deze hebben allemaal specifieke eigenschappen en 
een eigen toepassingsgebied. Benader ons voor een passend advies.

Geluidsisolerende systemen
Met geluidsisolerende vloersystemen van Akoestikon wordt contactgeluid gedempt. 
Bijvoorbeeld van machines en muziekinstallaties. Maar ook van hakschoenen. U ont-
koppelt een volledige vloer, en reduceert zo de geluidsoverdracht naar een naburige 
ruimte.

G e l u i d  i n  g e b o u w e n

Vrijwel iedere bron van trillingen en daarmee gepaard 
gaande geluidsoverlast vraagt om een specifieke aanpak

Regufoam
• Hoogwaardig elastomeerschuim
• Breed scala aan hardheden
• Lage afveerfrequentie mogelijk
• Volledige ontwerpvrijheid

Regupol
• Geproduceerd uit gerecycled rubber
• Bestand tegen hoge oppervlaktedruk
• Diverse uitvoeringen
• Vochtbestendig

Agglomer
• Samengesteld uit PU-snijresten
• Diverse densiteiten
• Eenvoudig te verwerken
• Elastisch

Trillingsisolatie
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De meerwaarde van Merford
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Iedere oplossing begint met luisteren. Dat weten we bij Merford als geen ander. 
Daarom begint iedere aanvraag met het schetsen van een totaalbeeld van de situatie.  
Telefonisch of met een bezoek. Het kan dan ook gebeuren dat we u veel vragen stellen 
om het probleem en de beoogde oplossing te kunnen doorgronden. Dat doen we 
met de beste motieven. Alleen dan kunnen we u namelijk de best passende aanpak 
voorschrijven. En ook dat zeggen we niet zomaar. U kunt rekenen op een oplossings-
gerichte aanpak, gesteund door de kennis en expertise van ons team. Mede dankzij 
ons brede productassortiment, hebben we veelal een oplossing voorhanden.

Veel van onze producten hebben we op voorraad in ons magazijn in Gorinchem. We 
kunnen u binnen enkele werkdagen het benodigde materiaal leveren, eventueel op 
maat gesneden door onze geavanceerde machines. Logistiek ontzorgd worden, 
bijvoorbeeld door just-in-time-levering of samenwerking op het gebied van voorraad-
beheer? Laat het ons weten! We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Kiest u voor Merford? Dan kunt u onder meer rekenen op:
• een professionele, ervaren sparring partner;
• een breed en diep productassortiment;
• een grote basisvoorraad en daarmee snelle levertijden;
• diverse bewerkingsmogelijkheden dankzij ons grote machinepark;
• hoge leverbetrouwbaarheid;
• logistieke ontzorging.

G e l u i d  i n  g e b o u w e n

We beschikken over een 
groot assortiment aan 
akoestische materialen, 
zodat u geen concessies 
hoeft te doen



Merford Acoustic Materials
Franklinweg 8
4207 HZ Gorinchem
Nederland

acousticmaterials@merford.com
0183 520 401

www.merford.com

Heeft u meer informatie nodig? 
Of een passend advies? Neem 
dan gerust contact met ons op!

Merford België
Nijverheidsstraat 70
2160 Wommelgem
België

info@merford.be
+32 (0)3 321 03 41


