
  

Het duurzame akoestische paneel van SUSZ zorgt voor rust 
op jouw werkplek 
 
Prettig werken in een galmvrije ruimte is belangrijker dan je misschien 
denkt. Door het wegnemen van galm creëer je een kalme sfeer en draag je 
bij aan een optimale concentratie van je dagelijkse bezigheden. Het 
akoestisch paneel van SUSZ is gemaakt van zeer duurzame materialen met 
als topafwerking een gerecycled fotodoek. Het onderdeel hennepvilt 
absorbeert galm zorgt voor een optimale belevenis in jouw werkruimte. 

Werken in een ruimte met storende omgevingsgeluiden is voor velen van ons zeer 
ongewenst. Het wegnemen van galm is een belangrijke stap naar een ontspannen 
werkomgeving. Het duurzaam akoestisch paneel van SUSZ, opgebouwd uit onder 
meer hennepvilt zorgt voor aanzienlijke galm reductie en verbeterd de akoestiek in de 
ruimte.  

Functioneel, duurzaam, design 
Het duurzame houten frame is gevuld met een vilten mat van de hennepplant, ofwel 
de Cannabis Sativa L. De vulling zorgt optimale geluidsabsorptie. Hennep is een zacht 
materiaal. De structuur en vorm van de natuurlijke vezels zorgen ervoor dat hennep 
geluid als geen ander kan dempen en absorberen.  
De topafwerking is opgespannen met een fotodoek naar keuze (100 afbeeldingen!) en 
wordt gedrukt op een pvc-vrij doek van gerecycled polypropyleen. Het oog wil 
tenslotte ook wat. Voor een naturel look is het paneel ook leverbaar met een doek van 
100% kokosvezels.  

Ambacht en geluidsabsorptie 
De panelen zijn op ambachtelijke wijze gemaakt. Alle materialen zijn duurzaam en 
zorgvuldig geselecteerd en getest.  
De geluidsabsorptie van het paneel bedraagt αW 0,7 bij dikte 40mm. De α staat voor 
alpha waarden, wat wil zeggen dat 70% van het geluid in de absorptie verdwijnt. 

Voor elke ruimte   
Het duurzame akoestische paneel is speciaal voor SUSZ ontwikkeld en uitsluitend in 
de webwinkel verkrijgbaar voor € 249,00 per paneel. Het paneel heeft gangbare 
afmeting van L 100 x 50 cm. Geschikt voor elke ruimte; kantoortuinen, maar ook 
schoollokalen, horeca of gewoon thuis in je woonkamer. 
Het benodigde aantal panelen per ruimte voor het gewenste effect is afhankelijk van 
het totaal aantal vierkante meters van de ruimte.  

Over SUSZ  
SUSZ heeft een uniek aanbod in duurzame wanddecoratie én woonaccessoires. 
Alle producten voldoen aan de specifieke eisen en zijn gelabeld met een SUSZ 
duurzaamheidsscore. Ook zijn er volop MVO producten te vinden. Het assortiment 
bestaat o.a. uit historische wandplanken, behang, gerecyclede sta- en hanglampen, 
handgemaakte poefs en sierkussens van gebruikte wollen dekens, vogelillustraties, 
maar ook muurverf van 100% mineralen. Daarnaast is er een kadoshop aanwezig, 
gevuld met de allerleukste wannahaves met een duurzaam karakter zoals een 
lieveheersbeestjes- of bijenhotel en bedrukt groeipapier. Bekijk het volledige 
assortiment op www.susz.nl. 
 
Noot voor de redactie: Voor aanvullende informatie, interview aanvragen of een andere 
samenwerking kunt u contact opnemen met Angelique Bosman (06- 173 88 690 of angelique@susz.nl). 
Meer afbeeldingen in hoge resolutie zijn op te vragen.  
Wij horen het graag indien u iets wilt publiceren. Graag vermelden bij publicatie: SUSZ – https://www.susz.nl. 

https://www.susz.nl/product/duurzaam-akoestisch-paneel-met-fotodoek/
https://www.susz.nl/kadoshop-susz/
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