Ontdek onze grensverleggende
akoestische app
Bereken je akoestische oplossing
met onze gratis app

We beantwoorden
elke akoestische
uitdaging met een
innovatief antwoord

Verzekeringen Verhoest – Staden
Verhoest Mieke

Al 15 jaar is MonaVisa trendsetter in de wereld van spanplafonds en spanwanden. In die relatief jonge

Voor je kennismaakt met onze app, stellen we graag even onze showrooms voor. We zijn fan van

markt hebben we naam en faam verwor ven met onze Clipso-kwaliteitsproducten, onze deskundigheid

digitalisering, maar nodigen je even graag uit om bij ons ter plaatse de mogelijke oplossingen en

en onze efficiënte manier van werken. Die naam en faam bouwden we op deze pijlers:

materialen te bekijken.
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Zowel particulieren als bedrijven kunnen een beroep
doen op MonaVisa bij nieuwbouw en renovatie. Met

2

Dankzij onze er varing, expertise en kennis kunnen
we heel vlot en efficiënt werken. We bereiden onze

onze expertise in plafonds bieden we oplossingen voor

projecten zoveel mogelijk in onze eigen ateliers voor.

problemen met verlichting en akoestiek. Functioneel,

De montage kan dan vrij vlug gebeuren door onze eigen

doeltreffend en elegant: je kunt onze plafonds en wanden

er varen, deskundig opgeleide monteurs, zonder dat er

bijvoorbeeld ook personaliseren met een digitale print.

veel verplaatst of vuil gemaakt moet worden.

Showroom Roeselare

Showroom Hasselt

Oostnieuwkerksesteenweg 3 - B-8800 Roeselare

Genkersteenweg 433/1 - B-3500 Hasselt

+32 51 74 77 54

+32 11 91 14 83

info@monavisa.be

hasselt@monavisa.be

Openingsuren
ma-do: 8.30-12.30 u. / 13.30-17.30 u.
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Ons teams van monteurs gaat uiterst precies te werk,
geen detail wordt aan het toeval overgelaten. Met de
nieuwe app gaan we gedetailleerder dan ooit te werk.

Kortom: we leven van uitdagingen. Die scherpen onze
innovatiedrang aan. Zoals ook nu weer met onze
nieuwe akoestische berekeningsapp, die we in deze
brochure voorstellen.

Project
Architect

Salons Saint Germain – Diksmuide
Project Vijf

vr : 8.30-12.30 u. / 13.30-16.30 u.
za: na afspraak (051 74 77 54)

Project
Architect

Wat is het belang van
een goede akoestiek?
Maar eerst: wat is goede en wat is slechte akoestiek? Als we het over goede akoestiek hebben,
hebben we het in eerste instantie over de leefbaarheid en verstaanbaarheid in een bepaalde ruimte.
We spreken over slechte akoestiek als het er onaangenaam toeven is omdat er te veel galm heerst.
Elk type ruimte heeft bovendien zijn akoestische vereisten.

Voor particulieren: comfort en gezelligheid
In een nieuwbouwwoning of bij renovaties worden vandaag
heel veel harde materialen gebruikt, zo ook in de steeds meer
opkomende zwembadruimtes. Strakke designs, vaak met heel
wat beton, zetten de toon. Mooi, maar je moet er wel over
waken dat die eigentijdse toon geen akoestische ongemakken

Bereken je akoestische
oplossing met onze gratis app

met zich meebrengt. En daar komt Monavisa met de oplossing.

Nu komt het goede nieuws: je kunt

Voor horeca: rust en privacy
In een café, tearoom, brasserie of restaurant is het genieten

het succes van je akoestische ingreep
berekenen met onze nieuwe app.

van wat je geser veerd krijgt, maar evenzeer van het gezelschap.

Ontdek de kracht van onze app op

Voor waarde is dat je elkaar goed kunt verstaan, dat je niet te

de volgende bladzijden.

luid hoeft te praten en dat je de gesprekken van de andere
tafels niet hoeft te aanhoren. Een perfecte akoestiek zorgt voor
een tevreden klant.

Voor bedrijven: functionaliteit en productiviteit
In bedrijven moet je in alle rust kunnen werken op je eiland of in je eigen kantoor, zonder veel lawaai
van de collega’s, telefoongerinkel of zoemende printers, maar tegelijk ook kunnen overleggen met die
collega’s zonder te hoeven te roepen in een goed afgesloten vergaderzaal.

Voor scholen: duidelijkheid en verstaanbaarheid
De akoestiek voor een klaslokaal is weer net iets anders: daar is het vooral die ene persoon vooraan, de
leraar, die goed verstaanbaar moet zijn voor de hele klas. Is dat niet zo, dan is het heel lastig voor de
leerlingen en gaat de inhoud van de les verloren.
Particulier – Dentergem
Fugazzi
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Hoe kun je de akoestiek structureel verbeteren?
Wie even rondneust op het internet, zal wel op een aantal ad hoc tips botsen om de akoestiek
te verbeteren. Dat zijn echter niet meer dan lapmiddeltjes die zelden of nooit het gewenste
resultaat zullen bereiken.

Om een bepaalde ruimte echt akoestisch te optimaliseren, hoef je niet structureel in te grijpen.
Het volstaat de muren en/of plafonds aan te kleden met een akoestisch absorptiemateriaal dat
voor geluidsdemping zorgt. Denk hier aan wandbekleding of een akoestisch spanplafond.

Wat is slechte
akoestiek en wat
doe je eraan?
Wat bepaalt het succes van je akoestische ingreep?
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—

beroep doen op een specialist zoals MonaVisa

—

een correcte berekening via de akoestische app van MonaVisa

—

deskundige plaatsing

De Koolputten – Waasmunster

Piano’s Van De Winkel

Project

GMF Architecten

Descheemaeker Dieter

Contractor

Onze akoestische berekeningsapp

Met de app kun je zelf de akoestische absorptiewaarde berekenen van
de aanpassingen die je wil doorvoeren, op een heel eenvoudige manier.

“

“

Het resultaat van
twee jaar denkwerk
Probleem
Als toonaangevend bedrijf in het akoestisch optimaliseren van ruimten worden we dagelijks
geconfronteerd met particulieren en bedrijven die met de handen in het haar zitten omdat hun
prachtige ruimte niet volledig rendeert door slechte geluidsdemping.

Oplossing
Die klanten willen daar wel iets aan doen, maar wat en hoeveel
zal dat kosten? Als ze naar een studiebureau stappen, is het
budget al grotendeels opgeslorpt. Daarom is twee jaar geleden
bij MonaVisa het idee gerijpt om een akoestische simulator te
ontwikkelen en gratis beschikbaar te stellen voor de klanten.

Samen met een gereputeerde,
betrouwbare partner
Om de app te bouwen, sloegen we de handen in elkaar met
het onafhankelijke, internationale bouwfysisch studiebureau
Daidalos-Peutz. Zij stonden in voor alle akoestische labotesten
en de gecertificeerde rapporten.

Project

Nexans - Huizingen

Brouwerij Sint-Bernardus – Watou
Marie Lecluyse
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Handleiding

Gebruikersnaam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Paswoord

app.monavisa.be

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Maak in de app uw keuze: een nieuw project te starten of

een bestaand project te bewerken. Bij een nieuw project vult u
alle parameters van uw project toe:

2. Vul de afmetingen van de ruimte in in
de daar voor bestemde velden. Is de
ruimte niet rechthoekig? Kies dan
voor de optie ‘zelf afmetingen opgeven’

1

om extra muren en afmetingen te kunnen invoeren.
Stel voor elk van de muren, de vloer en het plafond in uit
welk materiaal die opgebouwd zijn. Ook hier kun je via de knop
‘voeg materiaal toe’ uitzonderingen of bijzonderheden, zoals
ramen of gordijnen, toevoegen aan de berekening.
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3.

Voeg de absorbers van je keuze toe aan de berekening

van de ruimte. Je kunt voor elk van de muren en het plafond
het type doek en de isolatiedikte van je keuze instellen.
Je ziet ver volgens onmiddellijk het ver wachte resultaat voor
en na het toevoegen van de akoestische maatregelen.
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Alles berekend? Volgende stap?
Een bevredigende oplossing becijferd? Onze teams staan ook
paraat om die studies in realiteit om te zetten. Net als voor
onze talrijke tevreden klanten zorgen we ook voor jouw klanten
voor meer comfort door onze akoestische spanwanden en
spanplafonds perfect in te passen.

Neem contact op voor een vrijblijvende voorstelling van
onze revolutionaire akoestische app, zodat we samen mooie
topprojecten kunnen realiseren.

Mail naar info@monavisa.be of bel ons op +32 51 74 77 54.

Smart Solutions

Architect

Dirk Moerman

Interior

David & Ehrig

Showroom Roeselare

Showroom Hasselt

Oostnieuwkerksesteenweg 3 - B-8800 Roeselare

Genkersteenweg 433/1 - B-3500 Hasselt
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Openingsuren
ma-do: 8.30-12.30 u. / 13.30-17.30 u.
vr : 8.30-12.30 u. / 13.30-16.30 u.
za: na afspraak (051 74 77 54)

