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WERELDLEIDER IN SPANPLAFONDS



  

-

Akoestiek Montage Brabant

Akoestiek Montage Brabant B.V. (AMB) is meer dan 46 jaar uw 
specialist voor de totale afbouw van plafonds, wanden en 
het verzorgen van timmerwerken. Onze jarenlange ken-
nis en ervaring helpen u bij het zoeken naar de beste 
interieuroplossingen, van ontwerp tot uitvoering. 
Wij bieden hoogwaardige akoestische, geluidab-
sorberende plafonds waarmee u een prettige 
leef- en werkomgeving creëert. De uitvoering 
wordt volledige verzorgd met eigen vakmensen.

Barrisol spanplafonds en 
wanden, absolute wereldtop!

Barrisol wand- en spanplafonds vormen de top in de 
markt. De folies bieden de mogelijkheid tot het creëren 
van super strakke wanden en plafonds. Wanden en pla-
fonds die ook na jarenlang intensief gebruik nog even strak 
zijn. Maar ze zijn ook elk moment eenvoudig aanpasbaar. Barrisol 
onderscheidt zich door het bieden van topoplossingen op het gebied 
van geluidreductie en brandvertraging. Barrisol is licht in gewicht, flexi-
bel toepasbaar en volledig recyclebaar.

Barrisol, geeft rust en ruimte

Een ruimte waar men zich prettig voelt, graag komt, waar je gesprek-
ken kunt voeren zonder te schreeuwen. Maar ook een ruimte die rust 
en gastvrijheid en men lang kan verblijven zonder vermoeid te raken. 
De Barrisol Acoustic folies zijn voorzien van een micro perforatie die 
geluid absorberen en verminderen de geluidshinder. Met Barrisol 
worden opzienbarende akoestische resultaten behaald tot wel een 
waarde van NRC 1.00.
Deze eigenschappen maken de Barrisol wand/ en plafondsystemen
uitermate geschikt om toe te passen in openbare ruimten, als: restau-
rants, kerken, zwembaden, musea, congrescentra, huiskamers, etc. 

 

Barrisol, uw sfeerrijke visitekaartje 

De lichtdoorlatende Barrisol wand- en plafondsystemen maken het 
mogelijk om elke ruimte haar eigen sfeer te geven. Van rustig tot zeer 
bruisend. Van dynamisch tot sjiek. Maar het unieke van het Barrisol is, 
dat alle wanden en plafonds elk moment aangepast kunnen worden. 
De TL- LED- of glasvezel verlichting wordt boven de transparante folie 
gemonteerd, zodat u wel het feeërieke voordeel van het licht heeft, 
maar geen ornamenten of elementen het plafondbeeld verstoren. 
Diffuus licht of juist levendig, warm en sfeervol! Het kan allemaal met 
Barrisol. Het plafond is ook te gebruiken als wand- of lichtstraat. Het is 
zelfs mogelijk om foto’s of videobeelden te projecteren op de Barrisol 
folie. U creëert een dynamische omgeving, waarvan de mogelijkheden 
onbeperkt zijn. Het maakt het Barrisol systeem zeer geschikt voor 
musea, horeca, beurzen, tentoonstellingen, enz. Ook is het mogelijk om 
met daglichtsensoren de sterkte van het lichtplafond te laten variëren.

BARRISOL; een architectonisch hoogstandje 

- Optimaal flexibel
- Demontabel
- Elastisch
- Scheurvast
- Antistatisch en daarmee stofvrij
- Gemakkelijk te reinigen
- Nauwelijks ontvlambaar (B1)
- Licht in gewicht 
- 100% recyclebaar en milieuvriendelijk
- Barrisol zorgt voor een 100% strakke wand- of plafond

De elasticiteit van Barrisol biedt  interieurarchitecten de kans om volledig ´Out of the box´ te denken en hun een optimale 
creatieve vrijheid te etaleren. Alles is mogelijk. Holle en bolle wanden of golvende en gedraaide plafonds, niets is onmogelijk.
Barrisol is – zeker in combinatie met bedrukking en/of verlichting – het ideale product voor standbouw, etalages en showrooms. 
Ook kunnen met de Barrisol wanden en plafonds driedimensionale architecturale vormen en volumes worden gecreëerd. 

De onderscheidende kenmerken van BARRISOL zijn:


