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CapaCoustic Melapor
Voor een betere geluidskwaliteit.

CapaCoustic Melapor:
 Uitstekende akoestiek (geluidsabsorptiewaarde klasse A)
 Snel en schoon
 Extreem lichtgewicht - kan bijna overal aangebracht worden
 Unieke uitstraling

Veelzijdig en effectief

DAW NEDERLAND B.V.
Postbus 1122    NL - 3860 BC Nijkerk
Tel: +31 (0)33 - 247 50 00    Fax: +31 (0)33 - 245 18 33
E-mail: info@caparol.nl    Website: www.caparol.nl



Snel en eenvoudig naar een betere geluidskwaliteit
Diversiteit voor alle 
toepassingen

Te veel of ongewenste galm en geluid in een binnenruimte kan er-
toe leiden dat men zich in een ruimte niet prettig voelt, elkaar ver-
staan wordt moeilijk. Een aangename akoustiek is van belang voor 
het individuele welbevinden en het concentratie- en leervermogen. 
Opdrachtgevers zoeken voor hun geluidsprobleem een oplossing, 
die tevens in ‘no time’ eenvoudig en zonder wezenlijke veranderin-
gen in de desbetreffende ruimte kan worden gerealiseerd.
 
Caparol speelt in op die behoefte met CapaCoustic Melapor. 
Deze akoestische elementen uit melaminehars bieden met hun 
geringe gewicht alle denkbare toepassingsmogelijkheiden, om 

als deelvlakken geluid te absorberen en om visueel voor een 
fraai en vrolijk resultaat te zorgen. De Melapor elementen zijn in 
verschillende vormen beschikbaar en kunnen met een verflaag 
in alle kleuren worden afgewerkt. Het akoestische systeem kan 
eenvoudig direct op de ondergrond gelijmd of met draadsyste-
men bevestigd worden. 

Met CapaCoustic Melapor kunt u van een betere geluidskwaliteit 
en een vertrouwelijke sfeer verzekerd zijn, waarin mensen elkaar 
goed kunnen verstaan, het zij om geconcentreerd te kunnen leren, 
werken of om simpel te genieten.  

Melapor Picture: verrassende oplossingen met een 
uitstekend akoestisch effect!

Zoekt u naar een oplossing om hard en onaangenaam geluid te reduceren? Om 
praktijkgericht en eenvoudig een unieke sfeer te creëren, waar men zich prettig 
voelt en van een goede akoestiek kan genieten? CapaCoustic Melapor biedt u dé 
unieke mogelijkheid, om met hulp van flexibele elementen heel snel, gemakkelijk 
en schoon de geluidskwaliteit van een binnenruimte te verbeteren.

Wand- en plafondplaten om te verlijmen.

Plafondelementen om op te hangen.

Glad met ‘fase’ Brekki

Rond Ellips

Melapor Picture

De verschillende elementen zijn in alle kleuren verkrijgbaar.


