
BEGELEIDING

Fonofl oor 
monitort en 
adviseert.

PRESTATIEGARANTIE

Onafhankelijke 
meting. 

Onafhankelijke 
partijen.

DOOR ERKENDE VOOR-
KEURSVERWERKERS

Inhoudelijke kennis. 
Verwerking volgens 
‘Fonofl oor Formule’. 

ONS PRODUCT

Dun, 
robuust en 
bewezen.

WAAROM VOORKEURSVERWERKERS? 
Akoestiek en geluid zijn lastige onderwerpen. Geluidsoverlast kan 
op diverse manieren ontstaan. In onze ogen verdienen bewoners en 
gebruikers optimaal akoestisch comfort. Dat kan geboden worden door-
middel van de ‘Fonofl oor Formule’. Met deze formule garanderen we 
vooraf de akoestische prestatie. Wij realiseren met onze producten en 
samen met onze erkende voorkeursverwerkers projecten, die de eisen 
van het minimale wettelijke niveau van het Bouwbesluit 2012 overtreffen. 
Het bewijs wordt geleverd door een onafhankelijke meting na oplevering.

Goede geluidsisolatie realiseer je niet zomaar. Het is een secuur proces, 
van tekentafel tot oplevering. Op diverse momenten en manieren kunnen 
er verstoringen optreden. Juist daarom is het een geruststellende gedachte 
vooraf garantie te krijgen. 

Bundeling van kennis en het samenspel van mensen en materialen zorgt 
voor het beste resultaat. Van ontwerpfase tot oplevering zet Fonofl oor haar 
kennis in op het gebied van akoestische vloerisolatie. Samen met de kennis 
over het aanbrengproces van onze erkende voorkeursverwerkers biedt 
dit “de rust van zekerheid en de zekerheid van rust”. Een bundeling van 
krachten waarbij 1 + 1 meer is dan 2.

FONOFLOOR FORMULE
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DE ZEKERHEID VAN 
AKOESTISCHE PRESTATIE

GEEN KLACHTEN ACHTERAF
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www.fonofl oor.nl/verwerkers

ONZE PRODUCTEN UITGELEGD

DUN
Onze producten zijn minimaal 
twee keer dunner dan traditio nele 
akoestische producten. Deze 
keuzemogelijkheid biedt zowel 
ontwerpvrijheid als hoogtewinst 
per woonlaag.

ROBUUST
Fonofl oor producten zijn samen-
gesteld uit robuuste materialen. 
Dit beperkt de kans op kapotlopen 
van de akoestische isolatie. Werk-
zaamheden die plaatsvinden na 
aanbrengen van de isolatie kunnen 
gewoon doorgaan.

BEWEZEN PRESTATIE
De prestatie van onze producten 
wordt bewezen door onafhankelijke 
metingen. Tal van projecten in het 
verleden vormen het bewijs.



VERSCHUIFT 
NIET NA 

APPLICATIE

STOFVRIJ, TE VER-
WERKEN ZONDER 

HUIDIRRITATIE

PROBLEEM-
OPLOSSER

LAAT KLEINE 
ONVOLKOMEN-

HEDEN TOE

STOOTVAST
TE VERWERKEN 

WATERDICHT 
ZONDER EXTRA 

FOLIE
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“We onderscheiden ons door onze kennis, fl exibiliteit en onze unieke service, genaamd de 

‘Fonofl oor Formule’. Je wordt door ons begeleid bij ieder stap die je zet in de ontwikkeling 

richting eindproduct en -resultaat. We koesteren de band met jou en met onze 

toeleveranciers en geloven dat onze kwaliteit en service altijd wint.”

PRESTATIEGARANTIE 

Wij staan voor een verhoogde kwaliteit van de zwevende 
dekvloer waarvan we de akoestische prestatie garanderen 
met onze prestatiegarantie. Dit kunnen wij alleen maar als 
we samenwerken met vakkundige partijen die het belang 
inzien van een zorgvuldige en accurate uitvoering.

LEVERBETROUWBAARHEID

We hebben korte communicatielijnen met onze erkende 
voorkeursverwerkers. Daardoor worden we op de hoogte 
gehouden van opstarttijden van projecten. Zo zorgen wij 
voor voldoende voorraad en kunnen we desgevraagd de 
volgende dag al leveren.

FONOFLOOR 8MM

DAM 3,  
Transformatie in Amsterdam

Comforteis: 
LnTA 49 dB

Meting:
LnTa 42 - 45 dB

FONOFLOOR 8MM

4 Werelden,  
Nieuwbouw in Spijkenisse

Comforteis:
LnTA 49 dB

Meting:
LnTa 40 - 45 dB

FONOFIVE 6MM

Melissantstraat,  
Renovatie in Rotterdam

Bouwbesluit:
LnTA 54 dB

Meting:
LnTa 48 - 52 dB

FONOFIVE 6MM

441 studentenwoningen,  
Transformatie in Eindhoven

Bouwbesluit: 
LnTA 54 dB

Meting:
LnTa 54 dB

REFERENTIEPROJECTEN

PRODUCTKENMERKEN


