Specialist in
akoestiek en
soundproofing

Soundproofing
Door middel van gespecialiseerde geluidsisolatietechniek zorgen wij ervoor dat geluidshinder van zowel
binnen- en buitenaf wordt weggenomen.
Box-in-box
Voor geluidsstudio’s waarin versterkt geluid word
geproduceerd op hoger volume, en/of voor studio’s
in een lawaaierige omgeving, wordt een box-in-box
constructie toegepast. Dit is een box (ruimte) met
daaromheen een 2e box (ruimte) die het geluid
van binnenuit, maar ook van buitenaf maximaal
reduceert. Ook laag frequent geluid word hiermee
drastisch gereduceerd.
Om contactgeluid te voorkomen word de ruimte
geheel ontkoppeld van bestaande vloer, wanden en
plafond.

Verend systeem
Voor een studio waar er minder hoge geluidseisen
worden gesteld, of wanneer een ruimte wordt
gebouwd in een bestaande afgesloten ruimte, is het
toepassen van een enkelwandige constructie met
een verend systeem voldoende om het gewenste
resultaat te behalen.
Ruimte-ratio
Q82 Acoustics ontwerpt een ruimte met inachtneming
van ruimte-ratio verhoudingen (afmetingen) die van
positieve invloed zijn op de uiteindelijke akoestiek,
zodat het maximale resultaat uit een ruimte wordt
behaald.

Sniep 53 | 1112 AJ Diemen | The Netherlands
T: +31 (0) 208467222 | E: info@Q82.nl | W: www.Q82.nl

Hoe gaan wij te werk?
Q82 Acoustics ontwerpt, bouwt en begeleidt de
complete realisering van de soundproof ruimte.
Aan de hand van de geluidseisen, de wensen
van de klant en binnen de mogelijkheden van de
bestaande ruimte maken wij een ontwerp voor
de soundproof-constructie. Wij plannen alle
werkzaamheden in, bestellen alle materialen en op
de afgesproken startdatum beginnen wij met de
bouwwerkzaamheden.

Enkele dagen voor oplevering word er een
opleverdatum
afgesproken.
Als
dan
alle
werkzaamheden zijn afgerond wordt door ons alles
gecontroleerd, de werkomgeving opgeruimd en
wordt er op de overeengekomen datum opgeleverd.
Wij verzorgen alles van A tot Z, vanaf de tekentafel
tot een geheel gebruiksklare ruimte.

Naast de bouw van de ruimte, dragen wij ook zorg
voor het coördineren en controleren van alle
aanvullende werkzaamheden en installaties die
worden uitgevoerd door onze vaste partners.

Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de stappen?
Wij verzorgen naast het ontwerpen en bouwen van de constructie onder andere ook:

Installatie van speciale soundproof- deuren en ramen
Installatie van elektra
Installatie van data
Installatie van verlichting
Installatie van speciale geluidsgeïsoleerde ventilatiesystemen
Installatie van airco en/of verwarm units voor een prettige werkomgeving
Stuc- en schilderwerkzaamheden
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Akoestiek- en interieurdesign
Akoestiek
Q82 Acoustics ontwerpt professionele oplossingen
voor elke situatie, van veeleisende muziekstudio’s
en home cinema’s tot kantoren en woonruimtes.
Akoestiek in een ruimte heeft een enorme impact op
de weergave en beleving van geluid. Daarom is het
noodzakelijk om een neutrale akoestische balans in
de ruimte te creëren.
Aan de hand van akoestische metingen en
berekeningen ontwerpen wij de akoestische
toepassing op zo’n manier, dat er een optimale
geluidsweergave wordt gecreëerd. Geluid ervaren
zoals het bedoeld is.

Interieurdesign
Naast geluid is de beleving van de ruimte minstens
net zo belangrijk. Er wordt vaak vele uren achtereen
besteed in een ruimte. Een plezierige werkomgeving
is bepalend voor de productiviteit en de creativiteit.
Wij zijn ervan overtuigd dat een ruimte pas een echte
beleving wordt wanneer deze geheel is ontworpen
aan de hand van jouw wensen, volledig in jouw eigen
stijl.
Wij van Q82 Acoustics zorgen er daarom voor dat
elke ruimte uniek is en aan jouw wensen voldoet.
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Hoe gaan wij te werk?
Elke ruimte die we bouwen is speciaal voor de klant ontworpen aan de hand van de eisen en wensen. Wij
ontwerpen het akoestische interieur in een 3D-omgeving, waardoor een realistisch beeld wordt weergegeven
van hoe de ruimte er in het echt uit gaat zien.
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REAL
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Apparatuur, elektra en verlichting
Van speaker tot audio interface, van highspeed WIFI tot voice-controlled RGBW LED verlichting.
Wij leveren, monteren en installeren alle gewenste en nodige apparatuur en zorgen voor een professioneel
elektra- en dataplan, een lichtplan en kabelmanagement.
Apparatuur
Indien gewenst vullen wij de bestaande apparatuur
aan, of zorgen wij voor een compleet plan
afgestemd op de ruimte en wensen. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld: nearfield monitors, microfoon, 19 inch
apparatuur, een Flatscreen TV en meer. Wij bouwen
het in, sluiten het aan én zorgen voor de inregeling
van alle apparatuur.
Elektra
Voeding, apparatuur, audio, beeld en verlichting.
Er komt nogal wat bij kijken. Alle elektra, data en
audioaansluitingen worden door onze erkende
installateur aangelegd. Er worden altijd aparte
groepen aangelegd met daarin een splitsing van
audio/ apparatuur / verlichting. Op deze manier
blijft alles gescheiden en kan er storingsvrij gewerkt
worden.
Wij installeren alle bedrading ten alle tijden uit het
zicht, opgeruimd staat netjes.

Verlichting
En goed uitgedacht lichtplan is van groot belang voor
de werkbaarheid en de algemene beleving van de
ruimte. De kleurtemperatuur heeft direct invloed op
hoe wij ons voelen en hoe wij de omgeving ervaren.
Het is mogelijk om zogenaamde ‘dynamische’
verlichting toe te passen.
Dynamische verlichting zorgt voor een natuurlijker
verloop van gedimd warm licht in de ochtend, naar
een hogere lichtsterkte met koeler licht rond het
middaguur. Dat kan automatisch, maar is ook op elk
moment zelf aan te passen. Een goed uitgedacht
verlichtingssysteem draagt bij aan de verbetering
van prestatie, concentratie, motivatie en het welzijn
van de gebruiker.
Wij passen altijd indirect en direct RGB-W LED licht
toe in onze ontwerpen. Op deze manier kan de
gebruiker de kleur en intensiteit naar de gewenste
sfeer aanpassen.
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Custom-designed meubels
Wij bieden mogelijkheid om meubels geheel naar eigen wens te ontwerpen. Wij bespreken met jou de wensen,
maken het ontwerp, produceren de meubels en installeren ze op locatie. Denk hierbij aan een werkdesk, DJ
booth, keyboard standaard, elektrische TV lift en meer.
Custom werkdesk
Het toevoegen van een werkdesk op maat maakt een
echte statement in een studio. De desk wordt samen
met jou ontworpen, geheel naar jouw wensen. Een
one-of-a-kind kunstwerk die van alle gemakken is
voorzien.

Daarnaast is het mogelijk om andere opties in het
bureau te verwerken zoals bijvoorbeeld het inbouwen
van 19 inch apparatuur, elektrische hoogteverstelling
en meer.

In de desk verwerken wij elektrische- en data
aansluitingen zoals voeding voor apparatuur,
draadloos opladen voor mobiele telefoon, USB en SD
aansluitingen en een onzichtbaar kabelmanagement.
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