
Als de ruimte een perfecte akoestiek moet 
hebben: ArmaSound toegepast in de hyper-
modene tv-studio van Deutsche Welle 
Eliminatie van ongewenste geluiden van buitenaf met ArmaSound 
RD: eenvoudig en schoon isoleren.

Hij is bijna net zo oud als de Bondsrepubliek Duitsland: 
Deutsche Welle werd meer dan 60 jaar geleden opgericht als 
de Duitse wereldomroep en heeft sindsdien luisteraars over 
de hele wereld bereikt. In 1965 begon de omroep met een 
eigen televisiekanaal en in 1994 was het de eerste publieke 
omroep in Duitsland die online ging. De omroeporganisatie 
heeft ongeveer 1.500 vaste medewerkers en ongeveer 
evenveel freelancers op het hoofdkantoor in Bonn en in 
Berlijn. 

Renovatie van de radio- en televisiestudio‘s 

In 2012 onderging de organisatie de ingrijpendste 
hervorming uit haar geschiedenis. De kostenbesparingen 
vroegen om een lagere capaciteit van het radioprogramma 
en het consolideren van de televisie- en internetdiensten. 
Door de reorganisatie moest televisiecapaciteit in Bonn 
ontstaan en werden radio- in televisiestudio‘s veranderd. 
Tijdens een bouwfase van acht maanden werd een van 
de modernste compacte studio‘s in Duitsland gecreëerd 
in het voormalige Schürmanngebouw, het hoofdkantoor 
van Deutsche Welle in Bonn. Er werd drie miljoen euro 
geïnvesteerd in de studio van 100 m² .De studio, voorzien 
van een gigantische LED-wand, een grasgroene vloer en 
een heel arsenaal verlichting en camera‘s. 
Naast het interieurontwerp was de akoestiek van de 

ruimte van doorslaggevend belang in het bouwproces. 
Het isolatiebedrijf Vrljic uit Leverkusen was al sinds jaren 
de favoriete aannemer voor isolatiewerkzaamheden 
van Deutsche Welle. Het bedrijf vertrouwt uitsluitend 
op isolatiemateriaal van Armacell bij de bouw en het 
onderhoud van technische faciliteiten. Alleen al afgelopen 
jaar gebruikte het bedrijf bijna 2.000 m² AF/Armaflex 
slangen (AF-3, 12,5 tot 19 mm) en ongeveer 2.000 m² 
AF/Armaflex plaatmateriaal met een dikte van 19 mm 
(de standaard- en de zelfklevende uitvoeringen) voor de 
isolatie in een groot aantal toepassingen. Bij het isoleren 
van de ventilatiekanalen van de nieuwe tv-studio‘s was 
geluidsreductie nog belangrijker dan de thermische isolatie. 

Eliminatie van ongewenste geluiden van buitenaf met 
ArmaSound RD 

Ventilatiekanalen voorzien de studio van frisse lucht en 
zorgen voor aangename temperaturen. Maar ze kunnen 
ook ongewenste geluiden naar binnen brengen, zoals 
het geluid van ventilatoren of andere onderdelen van het 
ventilatiesysteem, het geluid van luchtstromen en zelfs 
stemmen uit aangrenzende ruimten. Natuurlijk moeten 
dergelijke ongewenste geluiden uit de nieuwe tv-studio 
verbannen worden om geen negatief effect te hebben op 
de geluidskwaliteit van de uitzendingen. Daarom besloot 
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Ivica Vrljic om de in- en uitgaande ventilatiekanalen van 
de studio en de onder druk gezette plafonds die de 
luchtsnelheid verminderen, te isoleren met ArmaSound 
RD 240. Het akoestische isolatiemateriaal van Armacell 
heeft een voortreffelijke absorptie van geluid over een groot 
frequentiebereik. De vereiste absorptie van geluid kan 
gerealiseerd worden met lagen ArmaSound RD die dunner 
zijn dan traditioneel isolatiemateriaal. De relatief hoge 
dichtheid en de hoge stroomweerstand van het materiaal 
biedt een effectieve geluidsbarrière. Een ander voordeel 
van het materiaal is de dempende werking van de visco-
elastische eigenschappen op resonanties. Dit zorgt voor 
een lagere afstraling. Ongeveer 500 m² ArmaSound RD 
240 met een dikte van 20 mm en 25 mm werd aangebracht 
op delen van het ventilatiesysteem door de medewerkers 
van Vrljic. 

Eenvoudige en zuivere installatie 
Managing Director Ivica Vrljic: „De klant, mijn medewerkers 
en ik waren allemaal heel tevreden met de installatie. 
ArmaSound is stof- en vezelvrij en net zo flexibele als 
Armaflex. Het is eenvoudig te verwerken en te installeren. 
Het resultaat mag gezien en gehoord worden!“ 



The incoming and outgoing ventilation ducts are mounted directly 
under the ceiling in the studio

The duct surfaces were completely covered with ArmaSound RD 
by employees of the insulation firm Vrljic

Effective noise protection: The studio‘s incoming and outgoing air ducts and the the pressurized ceilings that reduce air speed in 
Deutsche Welle‘s new television studio were insulated with ArmaSound RD 240


