Persinformatie
Akoestisch comfort: tapijt beste basis
Home-entertainment systemen zijn niet aan te slepen. Uw eigen bioscoop
thuis, beloven de fabrikanten. Mits de ruimte akoestisch in balans is.
Geluidabsorberende materialen zijn de beste basis om optimaal te kunnen
genieten van muziek of films.
Ontspannen onderuit op de bank, gezellig samen met familie of vrienden rond de
home cinema. Of in uw luie stoel in alle rust genieten van muziek. Uitgekiende
speakeropstellingen zorgen voor een perfecte geluidsweergave. Mits ook de kamer
een beetje wil meewerken. Want daar zit vaak het addertje onder het gras – een
slechte akoestiek van de ruimte. Zeker in minimalistisch ingerichte woningen kaatsen
geluidsgolven terug via muren en meubels en vervormen zo de toonhoogtes. Ook
een harde vloer, hoe mooi ook, draagt niet bij aan het luisterplezier – zelfs niet in
combinatie met een fiks formaat karpet. Schrille of galmende klanken zijn het
resultaat. Zonde van die exclusieve en vaak peperdure geluidsinstallatie.
Nagalmtijd
Die kwaliteitsdaling kan voorkomen worden met een inrichting die in voldoende mate
geluid absorbeert. In professionele ruimtes zoals bioscopen en concertzalen wordt
daar scherp op gelet. Beproefde middelen zijn de velours stoelbekleding, toneelhoge
gordijnen en diverse absorberende wandafwerkingen. Zelfs geluidsstudio’s worden
deels bekleed met textiele materialen. In het moderne interieur met z’n rechte
paneel- en vouwgordijnen blijft eigenlijk alleen tapijt over als regulerend materiaal.
De open poolstructuur zorgt voor een uitstekende geluidsabsorptie en verkort de
zogenaamde nagalmtijd aanzienlijk. Ten opzichte van een harde vloer met ongeveer
de helft. Dat akoestisch comfort kan extra worden verfijnd door de toepassing van
ondertapijt. Want hoe dikker het tapijt, des te beter het effect. Wat precies het
verschil kan maken tussen hinderlijke vervorming of een toonzuivere beleving van uw
favoriete acteur of solist.
TIP
In het vernieuwde PIT-systeem is een speciaal symbool opgenomen voor tapijt dat
geluid optimaal absorbeert. Dit PIT-symbooltje ‘Akoestiek’ vindt u achterop de
tapijtstalen.
Meer informatie?
Kijk op www.tapijtnet.nl en www.zachtaanjevoeten.nl voor uitgebreide informatie over de
pluspunten van tapijt in huis. Of maak een afspraak met een tapijtadviseur bij u in de buurt.
Ook kunt u het boekje ‘Alles over tapijt’ aanvragen via www.tapijtnet.nl.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de Stichting
Imagocampagne Tapijt via telefoonnummer (030) 232 09 05, of kijk op www.tapijtnet.nl,
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