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Bouwt muren op 
Breekt geluid af

De Bricks zijn zeer flexibel en hoogwaardig 
akoestisch. Met een grote verscheidenheid aan 
kleuren om je creativiteit de vrije loop te laten gaan.

De eigentijdse werkplek kenmerkt zich door open ruimten en een 
transparante bedrijfscultuur. Het nadeel van deze werkwijze is dat 
het verhoogde geluidsniveau en visuele prikkels kunnen zorgen voor 
een verminderde productiviteit.

Nieuwe manieren van werken vereisen meer flexibiliteit. We willen de 
werkgebieden uitbreiden, maar verandering aanbrengen in kamers 
en ontmoetingsruimtes kan lastig zijn.

Fabricks is flexibel, hoogwaardig akoestisch en heeft daarnaast 
talrijke esthetische mogelijkheden om de werkomgeving te 
verbeteren.



Of het nu gaat om 
een nieuw concept 
voor kantoor, hotel, 

tentoonstelling, 
onderwijsinstelling 
of recreatiegebied. 

Fabricks helpt om 
hinderend geluid 

en visuele prikkels 
tegen te gaan.



Wat zijn 
Fabricks?
Fabricks zijn ‘Interieur Bricks’ 
gemaakt van hoogwaardig 
akoestisch schuim en stof. 
De Bricks zijn ontworpen 
om een ruimte visueel 
aantrekkelijk te maken, 
om ruimtes te verdelen 
en geluidshinder tegen te 
gaan. 
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Fabricks is eenvoudig en solide. De Bricks worden ondersteund door grondplaten en aluminium palen.

Met Fabricks is het makkelijk om snel een muur op te bouwen voor 
ontmoetingsplekken of individuele werkplekken. Door de ruime 
kleurkeuze van Fabricks kan de muur volledig beantwoorden aan 
uw huisstijl.

De muren kunnen ontworpen worden met een vlakke afwerking 
of een 3D afwerking.

Fabricks is een modulair systeem en de Bricks zijn verkrijgbaar in 
drie verschillende lengtematen (300mm, 600mm & 1200mm) en  
2 verschillende hoogtes (200mm & 400 mm). De hoekblokken van  
90 graden zorgen ervoor dat er een L of U opstelling gecreërd kan 
worden.

Het concept is ontworpen om snel en eenvoudig op te bouwen en 
af te breken.



Waarom 
Fabricks?
• Geluidsdemping.
• Verbetering	van	de	de	atmosfeer.
• Geen	mechanise	of	bouwkundige	ingrepen.
• Eenvoudig	op	te	bouwen	en	af	te	breken.
•	 Fabricks	stofkleuren	komen	overeen

met huisstijl en/of inrichting.
•	 Lage	huisvestingskosten.
• Fiscaal	aantrekkelijk.
•	 In	een	handomdraai	een	

eigentijdse inrichting met
een uitnodigende 
uitstraling. 



1. Je kiest het formaat, stijl, kleur en
de hoeveelheid aan Bricks voor uw
ruimte.

2. Leg de grondplaten neer en
plaats de palen tot de gewenste
hoogte.

3. Schuif de Bricks op de palen.

Zo eenvoudig is het...

De Interieur Bricks grijpen als een puzzel ineen en vormen daardoor 
een zeer standvastig ontwerp. De hoogte van de muur kan gemakkelijk 
aangepast worden. Zo kan een paal van 600mm samengevoegd worden 
met een paal van 1800mm om een muur van 2400mm te bouwen.

De aluminium palen zijn ervoor gemaakt om stroom- en data kabels door 
de muur te verwerken, zodat de muur op geselecteerde plaatsen voorzien 
kan worden van stroom.

Fabricks	is	ISO	10053	en	BS	EN	ISO	354:2003	getest	met	als	resultaat	Label	A	
geluidsabsorptie en fantastische geluidsdemping.

Standaard zijn er 31 verschillende kleuropties, met de optie om de stiknaad  
van de Bricks in een contrasterende kleur uit te voeren. 

Zodra gewenst, kunnen facilitair managers kunnen de dynamiek van een 
ruimte of zelfs een gehele locatie aanpassen naar wens aanpassen.

Er	zijn	31	standaard	kleuren	beschikbaar	uit	de	Camira	Blazer	Lite	kleurenkaart.	



De atmosfeer verbetert aanzienlijk door het absorberen en converteren van 
geluidsenergie. Hinderlijke weerkaatsing wordt tegengegaan.

Het blokkeren van hinderlijke akoestiek zorgt ervoor dat het geluid niet 
terecht komt bij sensitieve medewerkers.

Onaangename geluiden worden gefilterd en teruggebracht naar een 
prettige	resonantie.	Een	optimale	bescherming	van	de	werkplek.

Uitstekende 
akoestische 
resultaten
Akoestische producten vallen over 
het algemeen in 1 van  
deze	3	categorieën: 
Absorberen, blokkeren en/of  
beschermen. 



Wat wijst onderzoek uit?

•	 70%	van	de	werknemers	is	van	mening	dat	lawaai	de	grootste	vorm
van afleiding is.

•	 80%	van	de	werknemers	is	van	mening	dat	een	stillere	omgeving
de productiviteit ten goede komt.

•	 	De	meerderheid	van	de	werknemers	is	van	mening	dat	gesprekken
van andere mensen zorgt voor de meest hinderlijke afleiding en 
daardoor een verminderde prestatie. 

•	 	De	nauwkeurigheid	van	taken	met	betrekking	tot	geheugen	en	
rekenkundige	zaken	daalde	met	67%	wanneer	de	onderwerpen
werden blootgesteld aan lawaai.

Waarom akoestische opstellingen installeren?

•	 Een	stijging	van	300%	met	betrekking	tot	de	tevredenheid	onder	de
werknemers.

•	 20%	stijging	van	de	omzet,	gemeten	in	productiviteit	over	een
periode van 6 maanden.

•	 48%	stijging	van	focus	op	taken.

•	 51%	afname	in	coversatie	afleidingen.

•	 10%	verbetering	van	de	taken	met	betrekking	tot	nauwkeurigheid
en geheugen. 

•	 27%	vermindering	van	fysieke	symptomen	van	stress.

Waarom vinden we een goede 
akoestiek in de werkomgeving 
zo belangrijk?

•	 Het	beïnvloed	de	productiviteit

•	 Het	beïnvloed	welzijn

• Het	beïnvloed	de	tevredenheid 
van de werknemers



Door met Fabricks de ruimte 
opnieuw in te delen, worden 
open ruimtes gewijzigd in 
comfortabele werkplekken 
en vergaderruimtes. 
Schoonheid in combinatie 
met comfort maakt dat 
Fabricks het werkgenot van 
uw werknemers verhoogt, 
zodat de productiviteit zal 
toenemen. 

Fabricks zorgt voor de juiste 
atomsfeer en ruimteverdeling 
zorgen voor wachtkamers, 
informele ontmoetingplekken 
of privacy voor de 
receptionistes. De kleuren van 
Fabricks helpen gegarandeerd 
om uw onderneming een 
levend gevoel te geven bij 
binnenkomst. 

Fabricks is flexibel, duurzaam 
en absorbeert het geluid 
perfect. Het is ideaal voor 
elke educatieve omgeving. 
Fabricks kan snel worden 
opgebouwd en gemakkelijk 
worden verplaatst. Fabricks 
is perfect voor het creëeen 
van scheidingswanden 
of om te werken op meer 
sociaal gebied; daar waar 
de samenwerking tussen 
groepen wordt gestimuleerd.

Met Fabricks creeër je kleine 
of grote ruimtes waar je 
rustig kunt werken, een 
telefoongesprek kunt voeren, 
een videoconferentie kunt 
houden of waar je collega’s 
kunt ontmoeten. Met de 
flexibiliteit van Fabricks is uw 
ideale werkomgeving in een 
mum van tijd opgebouwd. 

Met Fabricks bouw je 
een oase van rust in een 
bibliotheek of studiegebied. 
Met de fantastische 
akoestische eigenschappen 
van Fabricks heb je de ideale 
omgeving om achterover te 
leunen, te ontspannen en een 
boek te lezen. 

Fabricks is snel opgebouwd, 
heeft een kleurrijke uitstraling 
en fantastische akoestische 
eigenschappen. Fabricks 
blokkeert het ongewenste 
geluid.	Configureer	de	muren	
binnen enkele minuten door 
de flexibilitiet van Fabricks. 
Fabricks kan eindeloos 
in andere opstellingen 
opgebouwd worden. 

Onderwijsinstellingen

ReceptieWerkplek

Ontmoetingsruimtes Evenementen	en	
tentoonstellingen

Bibliotheken

Fabricks is zeer geschikt 
voor flexibele werkplekken. 
Met Fabricks wordt snel 
en eenvoudig een ruimte 
verdeeld. Het hoge 
akoestische vermogen en 
de ruime kleurkeuze van 
de Bricks zorgen voor een 
prettige atmosfeer. 

Publieke ruimtes

Fabricks biedt hotels de 
flexibiliteit om formele en 
informele gebieden in de 
kleur van de onderneming 
af te schermen. Met de 
fantastische akoestische 
eigenschappen en 
mogelijkheid om de ruimtes 
snel te herschikken, is 
Fabricks de manier om 
rustige gebieden te creëren in 
bruisende hotels. 

Hotels

Toepassings- 
gebieden
Fabricks is ontworpen om  
akoestisch ruimtes te verdelen 
in een binnenruimte die past  
bij elke activiteit of omgeving.
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Voorbeeld	1
Creëer	een	
vergaderruimte met 
verschillende lengtes 
en hoogtes, geschikt 
voor 4 tot 6 personen. 

Configuraties
De mogelijkheden zijn eindeloos.

Voorbeeld	3
Zigzag configuraties 
kunnen gemaakt 
worden voor 
werkstands. Door het 
toevoegen van tafels 
en stoelen creëer je 
werkplekken.

Voorbeeld	2
Een	scheidingswand	
of gang creëer je 
met behulp van de 
90 graden blokken.



Fabricks

@fabricksdesign

Fabricks

FABRICKS	VERKOOP	BENELUX

Telefoon:	+31	(0)161-769008
E-mail:	info@rofa.nl

Beneluxbaan 10
5121 DC Rijen,		Nederland

www.rofa.nl/fabricks


