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COUST, uw specialist in kwalitatieve akoestische oplossingen
Last van galm, lawaai of storende geluiden? Dan bent u aan het juiste adres. De zeer hoge absorptiewaarde van onze producten zorgt voor een 
optimale akoestiek binnen elke ruimte. Met onze 25 jaar ervaring kunnen wij u bovendien niet enkel rust en privacy beloven, maar ook een esthetisch 
perfect geïntegreerde oplossing.

Wij gebruiken enkel hoogwaardige materialen, onze producten zijn door erkende labo’s getest, onze profielen door onszelf ontwikkeld. Daarom 
kunnen we u een volledige garantie bieden op de kwaliteit en werking van onze producten. Alles wordt bovendien in ons eigen atelier gemonteerd en 
door onze eigen vakmannen geplaatst.

Meetrapport

Reeds 100% absorptie (alfawaarde 1) vanaf 300 Hz!

Alle COUST producten zijn getest door de erkende akoestische labo’s van Cauberg-
Huygen te Zwolle en het WTCB te Brussel. De resultaten van beide officiële 
geluidsabsorptiemetingen waren uitzonderlijk goed.
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Unieke eigenschappen van het COUST-assortiment
Akoestisch materiaal
• met de hoogst haalbare akoestische waarde op de markt (alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz)
• hoogwaardige akoestische vulling: mix van steenwol en glaswol
• vulling met een dikte van 50 mm (panels) of 2 x 40 mm (screens met geluidstopper)
• densiteit van de vulling is 80 kg/m3 (belangrijk voor absorptie lage tonen)
• getest door erkende labo’s

Afwerking
• hoogwaardige afwerking: gepoederlakt aluminium frame
• afgedekt met een Trevira CS Molton voor een egale look
• naadloos afgespannen met een Trevira CS-doek: stabiele merkvezel bestand tegen temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen
• doeken kunnen ter plaatse door COUST worden vervangen
• maatwerk
• brandklasse A1 (vulling) en B1 (spanstof)
• ruime keuze aan stoffen

Prints
• hoogwaardige prints in sublimatiedruk
• volledig vrije keuze van prints 

Productie, garantie & milieu
• full service: van advies over productie tot plaatsing
• projectopvolging van A tot Z
• wij bieden een garantie op de afgesproken galmwaarde (na meting)
• alle materialen in onze producten zijn 100% recycleerbaar
• referentielijst op aanvraag
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COUSTpanel



COUSTpanel
• akoestisch paneel, op maat gemaakt in ons eigen atelier en eenvoudig op te hangen
• aluminium frame in poederlak, dikte 57 mm en een alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz
• maximum afmetingen: 400 x 180 cm

• andere kenmerken zie p. 5

7



8



9



COUSTwall



COUSTwall
• volledig ter plaatse gemaakte naadloze wand 
• wordt gemonteerd met uitsparingen voor o.a. ramen en deuren of doorvoeren voor elektriciteit en 

TV’s 
• aluminium frame in poederlak, dikte 57 mm, met een alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz
• andere kenmerken zie p. 5
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COUSTceiling



COUSTceiling
• op maat gemaakt hoogwaardig akoestisch plafondpaneel
• wordt ter plaatse geassembleerd 
• aluminium frame in poederlak met een insprong van 1 x 1 cm voor een zwevend effect,  

dikte 57 mm, met een alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz
• andere kenmerken zie p. 5
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COUSTceiling
17 meter lang
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COUSTceiling
26 m lang

COUSTceiling
afhangend
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COUSTbaffle



COUSTbaffle
• hangend paneel met dubbelzijdige uitvoering, hierdoor verdubbelt de absorptie per m2 
• aluminium frame in poederlak van 90 mm met dubbele vulling en met extra interne 

geluidstopper, elke zijde heeft een alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz
• andere kenmerken zie p. 5
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COUST(desk)screen
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COUST(desk)screen
• dubbelzijdig absorberend scherm, hierdoor verdubbelt de absorptie per m²
• aluminium frame in poederlak van 90 mm met dubbele vulling (2 x 40 mm) en met extra 

interne geluidstopper
• elke zijde heeft een alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz

6 à 10 dB geluidsreductie
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COUST(desk)screen
• dubbelzijdig absorberend scherm, hierdoor verdubbelt de absorptie per m²
• aluminium frame in poederlak van 90 mm met dubbele vulling (2 x 40 mm) en met extra 

interne geluidstopper
• elke zijde heeft een alfa-waarde van 1 vanaf 300 Hz

COUSTscreen
op platte poten

COUSTscreen
met RVS klempoten als scheidingswand

COUSTdeskscreen
op T-poot
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COUSTdeskscreen 
MONO & LIGHT
• akoestisch bureauscherm
• aluminium frame in poederlak van 52 mm en een alfa-waarde van  

 1 vanaf 300 Hz
• COUSTdeskscreen LIGHT: akoestische kern van 50 mm
• COUSTdeskscreen MONO: akoestische kern van 40 mm + MDF

4 à 6 dB geluidsreductie
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COUSTbreeze
• hangend akoestisch paneel 
• ideaal om een ruimte optisch in verschillende zones te verdelen
• losse kaders
• onderling verbonden door verstelbare staalkabeltjes
• maximum afmetingen per paneel: 200 x 140 cm
• aluminium frame in poederlak, dikte 52 mm en een alfa-waarde 

van 1 vanaf 300 Hz

COUSTbreeze
27



COUSTbase
 • akoestische zuil
 • mobiel en compact
 • reeds in de lage tonen (op 125 Hz) grote absorptiecapaciteit 
 • verkrijgbaar in 2 afmetingen: 160 cm en 200 cm hoog
 • kan op verstelbare pootjes of op wieltjes
 • aluminium frame in poederlak in antraciet zwart of omspannen
 • absorptiewaarde van 2,4 m² (160 cm) en 3 m² (200 cm)

COUSTbase
28
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 COUST werkplekken
COUSTbox & COUSTbooth



 COUST werkplekken

geluidsreductie tot 20 decibel

Dit wil zeggen dat de
geluidsbron tot 7 keer
verder weg lijkt!

»

 
COUSTbox, booth, work, corner, shelter
 
• akoestische, open werkplekken
• rustig bellen, werken of vergaderen
• verschillende uitvoeringen per soort, naargelang het aantal personen
• aluminium frame in poederlak, dikte 52 mm
• geluidsreductie tot 20 dB

COUSTbox & COUSTbooth
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COUSTwork COUSTcorner
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COUSTshelter met voorwanden COUSTshelter
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Bevestigingsmateriaal
V-vormige poot met 
of zonder wieltjes 
COUSTscreen

RVS poten 15 of 25 cm
COUSTscreen

Staalkabel
COUSTbaffle & COUSTbreeze

Rechte poten
COUSTscreen

Wieltjes en doppen 
COUSTscreen

Bureauklem dubbel
COUSTdeskscreen

Bureauklem enkel
COUSTdeskscreen

Wandbeugel
COUSTpanel

Kleine rechte poten
COUSTdeskscreen

T-poten 60 cm
COUSTdeskscreen 

Groot  wiel 10 cm

Schroefdop 25 mm

Klein wiel 5 cm
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RVS poten 15 of 25 cm
COUSTscreen

“De plaatsing van de panelen is gisteren vlekkeloos verlopen. Jullie medewerkers 
hebben puik werk geleverd. De akoestiek is beduidend verbeterd. De kleur van 
de panelen is ook perfect en geeft het kantoor een extra uitstraling. Ook van 
ons cliënteel hebben we al positieve reacties ontvangen.” 
Caenen Verzekeringen - Rekem

“Perfecte ploeg! Heel vriendelijk, proper en beleefd. Correcte timing en vlotte 
samenwerking! Dank voor de service en de producten! Wij zullen alvast niet 
nalaten jullie aan te raden bij anderen!” 
Hardy’s Industries – Assenede

“Iedereen is heel erg tevreden over het resultaat … zowel qua uitzicht, de 
prachtige foto, als de akoestiek. Het geluid is veel rustiger en stemmen klinken 
gedempter. We zijn bijzonder tevreden over jullie plaatsers: professioneel en 
bijzonder vriendelijk. We doen graag opnieuw een beroep op jullie bij een 
volgende gelegenheid.” 
Sadaci – Gent

“Het eindresultaat en de plaatsing voldoen volledig aan onze verwachtingen.
Jullie plaatsers verdienen een pluim. Ze waren zeer vriendelijk en hebben proper 
werk afgeleverd.” 
Bistro FM – Antwerpen

“We zijn uiterst tevreden over de plaatsing en het resultaat. U mag steeds naar 
ons refereren voor potentiële nieuwe klanten. Er is een duidelijke akoestische 
verbetering. Ik wil ook uw team van installateurs even in de bloemetjes zetten. 
Ze hebben heel net werk afgeleverd. Het resultaat is echt heel mooi.” 
BRM – Herzele

“We zijn absoluut tevreden over de professionele manier waarop de plaatsing 
is gebeurd. Het resultaat in de eetkamer is verbluffend en ook heel mooi.” 
Particulier – Elsene

“Bedankt voor de perfecte job: de reacties zijn zeer positief. Uiteindelijk 
werden er meer dan de 60 oorspronkelijk voorziene ruimtes aangepakt en ook 
dat hebben jullie dit probleemloos uitgevoerd. Tijdens de werken werd steeds 
constructief gezocht naar de meest optimale oplossing.  
AZ Groeninge (Kortrijk)

“Bedankt voor jullie flexibele en vlotte service!  We zijn zeer tevreden met het 
resultaat!” 
BMW Belgium - Bornem
 
“De uitvoering is heel goed verlopen en het resultaat is zoals u had beloofd. Uw 
mensen hebben ook al het nodige gedaan. Top!
Leuk om met uw firma samen te werken.” 
LWB - Beringen

Wat onze klanten over ons zeggen:
(referenties op aanvraag)

Meer weten en zien?
  U vindt tal van realisaties terug op onze website: www.coust.be - Wij ontvangen u graag in onze showroom na afspraak.
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COUST acoustics    |    www.coust.be  |    info@coust.com    |    BTW-nummer: BE 0600 820 374

Mooie akoestische 
oplossingen op maat!


