
BASWA PHON
NAADLOOS AKOESTISCH MARMERZAND STUCWERK
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Architect: De Zwarte Hond                        
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 ◂ Recital ruimte Steinway & Sons
Architect:  Reid Brewin Architects
     

 ▴ Innovatief, duurzaam en ambachtelijk

U ZIET NIET WAT U HOORT

BASWA Phon schept een ongekend akoestisch comfort in het fijnst mogelijke marmer stucwerk. 

Het innovatief akoestisch naadloos pleistersysteem zorgt onopvallend voor een gewaarborgd hoge 

geluidsabsorptie en een optimaal akoestisch klimaat.

AKOESTIEK VERTAALD IN ARCHITECTUUR

Het vaakst wordt BASWA Phon op het plafond aangebracht. Ook als wandbekleding biedt hij 

vele mogelijkheden. BASWA Phon laat alle vrijheid aan de architectuur. Hij wordt aangebracht op 

rechte, gebogen of dubbel gebogen oppervlakken: ononderbroken tot een oppervlakte van 400 

m².  Alle inbouwelementen zoals verlichting, speakers, gordijnrails enzovoort worden onzichtbaar 

geïntegreerd. BASWA Phon geeft akoestisch vorm aan uw ontwerp. Van helderwit tot gitzwart of in 

een kleur naar keuze.

DE ULTIEME OPLOSSING BIJ RENOVATIES EN NIEUWBOUW 

BASWA Phon is de oplossing bij renovaties van beschermde monumenten met hoge nagalm. De 

afwerking met een minimale inbouwdikte past in elk bestaand interieur. BASWA Phon gestucte 

wanden en plafonds blijven optisch onveranderd, maar het akoestisch comfort is onevenaarbaar.

GELIJKMATIGE EN EENVORMIGE VEROUDERING 

De BASWA Phon systeemeigenschappen, de luchtdichte drager, aansluitingen en doorgangen 

staan garant voor een gelijkmatige en eenvormige veroudering.

DUURZAAM 

BASWA Phon is een duurzame akoestische oplossing met een onbeperkte levensduur. Zijn subtiele 

lichtweerspiegeling is onweerstaanbaar mooi. Een scala aan reinigings- en renovatietechnieken zijn 

beschikbaar.

 ▴ 14de Décibel d’Or
Genomineerd 2009
Cat. akoestische materialen

 ▴ Architizer A+Awards
Winnaar 2015
Cat. beste product

 ▴ MaterialPREIS
Winnaar 2013
Cat. innovatie

 ▴ Swiss Technology Award
Genomineerd 2016
Cat. innovatie



 ▴ Huis van de Europese Geschiedenis, Brussel
Architect: Chaix & Morel et Associés

 ◂ Campus Fryslân, Leeuwarden
Architect: j.o.n.g. Architecten
Foto: Imazzo

BASWA PHON EN HET  
ARCHITECTURAAL ERFGOED

De BASWA Phon technologie is het resultaat van een doorgedreven kennis gebaseerd op expertise 

en traditioneel vakmanschap. Ze biedt een oplossing voor het akoestisch optimaliseren van 

ruimtes in gebouwen met een erfgoedwaarde in heel diverse sites wereldwijd, zowel klassiek als 

modern geïnspireerd. Het gaat hier om: historische monumenten, religieuze gebouwen, openbare 

instellingen, luxegroepen, herenwoningen of oude villa’s en landhuizen.

BASWA Phon wordt gekozen voor zijn hoge gewaarborgde akoestische doeltreffendheid en zijn 

gelijktijdig genuanceerd en uitgebreid kleurenpalet. Met een minimaal hoogteverlies laat BASWA 

Phon zich aanbrengen op enkel of dubbel gekromde vlakken en onregelmatige organische vormen.

Het BASWA Phon stucwerk schept een uniek geluidscomfort in architecturale omgevingen door 

levenskunst en technologie met elkaar te verenigen.



HEERLIJK THUISKOMEN
IN EEN OASE VAN RUST

Als u ervan droomt om thuis gesprekken te kunnen voeren zonder uw stem te hoeven verheffen 

of echte muzikale emoties te ervaren, dan is het nodig om uw woonkamer te bevrijden van die 

vervelende echo’s die u verhinderen om zich te ontspannen en te genieten in uw eigen woonkamer. 

Door een slechte ruimteakoestiek wordt een avondje onder vrienden of gezellig luisteren naar een 

streepje muziek een ware beproeving.

De absorberende akoestische BASWA Phon sluier die wordt aangebracht op uw plafond of muren, 

is een gezonde, effectieve en duurzame oplossing die een storende nagalm wegwerkt.

Duizenden tevreden klanten over de hele wereld genieten reeds van het ongeëvenaarde comfort 

dat de akoestische BASWA systemen met hun elegante en exclusieve look te bieden hebben.

De beschikbare onderhoudstechnieken verzekeren hun duurzaamheid en betaalbaarheid. 

De architecturale integratie is harmonieus, discreet en onzichtbaar zodat uw architecturaal concept 

niet wordt verstoord.

Het BASWA Phon gamma is een manier van leven die uitnodigt tot gezelligheid en de liefde voor 

geluid en muziek voorop stelt, het is een belofte van genot om van elk moment het beste te maken.

Tover uw woning om tot een oase van rust waar u eindeloos kan genieten.

 ◂ Villa Waalre, 
Architecte : Russell Jones
Foto : Rory Gardiner

 ▴ Villa Bras
Architect: DDM Architectuur
Foto Lenzer



BASWA NATURAL

EEN GEZONDE EN DUURZAME AKOESTISCHE OPLOSSING

VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT

BASWA Phon, het akoestische pleisterwerk van marmerzand, is verfijnd met  BASWA Natural.

BASWA Natural bevat enkel natuurlijke ingrediënten die een gezonde binnenlucht en een 

ongeëvenaarde akoestiek verzekeren.

Duurzame productie en een ongekend lange levensduur maken van de BASWA Natural een unieke 

akoestische oplossing met een minimale ecologische voetafdruk. 

BASWA Natural helpt je om weer in contact te komen met de natuur en om uw interieur om te 

toveren in een aangename plek om te wonen. 

Uw gezondheid en welzijn verdienen het beste!
 

 ◂ Villa, België                             
Architect: DDM Architectuur
Foto: Lenzer

 ▴ Privé woning, België



 ▴ Cera hoofdkantoor, Leuven
Architect: Robbrecht & Daem, archipelago | ar-te & Studio Roma
Foto: Simon Van Ranst 

 ◂ Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Architect: KAAN Architecten

BASWA COOL

THERMISCH ACTIEF AKOESTISCH MARMER STUCWERK  

GEEN HINDERLIJKE LUCHTSTROMEN 

De geluidsabsorberende pleister BASWA Cool biedt een hoog thermisch comfort dankzij matten 

met watergeleidende capillaire buisjes uit flexibele kunststof die onzichtbaar in de naadloze 

pleister zijn ingewerkt. De energieoverdracht gebeurt overwegend door straling. Deze techniek 

sluit aan bij de natuurlijke warmtehuishouding van alle levende wezens en schept een sterk gevoel 

van welbehagen.

GERUISLOZE WERKING EN ENERGIESPAREND

Koelen en verwarmen kan stil en met heel gematigde temperaturen dankzij de grote vlakken van 

energieoverdracht. 

De gevoelstemperatuur ligt twee tot drie graden hoger dan de werkelijke omgevingstemperatuur 

wat zich andermaal vertaalt in een sterk gereduceerd energieverbruik.

De optimale kwaliteit van het BASWA Phon akoestisch marmer stucwerk staat garant voor een 

strakke afwerking die reinigbaar en hernieuwbaar is. BASWA Cool is verkrijgbaar in alle kleuren.

HOOG KOEL- EN VERWARMINGSVERMOGEN  

Met  een beperkt verschil tussen de aanvoer- en de afvoer- temperatuur van het water wordt 

een hoog koelvermogen bereikt van 79 W/m² bij Δ8K en een verwarmingsvermogen van 

117 W/m² (bij Δt van 15K). De temperatuur wordt centraal of per ruimte geregeld. Dauwpuntsensoren 

voorkomen condensatie. 



BASWA CORE

THERMISCH GELEIDEND AKOESTISCH MARMER STUCWERK 

In passieve kantoorgebouwen met betonkernactivering absorbeert het BASWA Core systeem het 

invallend geluid zonder de koude of warmteafgifte van het thermisch actieve beton te verhinderen. 

Het BASWA Core marmerzandcoating systeem met geïntegreerde warmtegeleiders is een unieke 

oplossing die de warmteoverdracht van de actieve plaat door het akoestische complex garandeert.

BETONKERNACTIVERING

Betonkernactivering is een afgifte- en opslagsysteem voor koeling of verwarming van een gebouw, 

waarbij waterleidingen in de betonnen vloerplaat geïntegreerd worden. Warm of koud water 

stroomt door de leidingen en verwarmt of koelt de betonnen vloerplaat, die vervolgens de boven- 

en onderliggende ruimte conditioneert.

De functie van het beton verschuift van een louter structureel element naar een cruciale 

component in het globale energiesysteem. Het gebouwbeheersysteem registreert en voorspelt de 

buitentemperatuur, en bepaalt op basis van die informatie tot welk percentage een betonplaat 

‘opgeladen’ wordt met koude of warmte.

Hierdoor kunnen thermische vermogenspieken uitgevlakt worden, wat op zijn beurt resulteert in 

kleinere geïnstalleerde vermogens en dus een lagere investeringskost en een lager energieverbruik. 

Betonkernactivering is bijgevolg bijzonder geschikt voor utiliteitsgebouwen.

 

 ◂ Bekaert - Zwevegem                           
Architect: Sileghems & Partners

 ▴ Provinciehuis Antwerpen
        Architect: Xaveer De Geyter



 ◂ Baswa Colors standaard kleurenpallet
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BASWA COLORS

De akoestische performantie van het BASWA Phon systeem ligt in de luchtdoorlatendheid van zijn 

microporeuze marmerzand afwerklagen.

Het overschilderen van het BASWA Phon marmerzand stucwerk betekent het verlies van de 

geluidsabsorberende eigenschappen van het systeem.

Als een bepaalde kleur gewenst is, worden natuurlijke kleurpigmenten in de fabriek voorgemengd 

in de BASWA Phon marmercoatings.

Over een periode van 15 jaar werden projectgewijs BASWA Phon eindlagen ingekleurd volgens 

bestaande referenties of stalen. Bepaalde effecten (o.a. krijteffecten en texturen) kunnen op het 

stucwerk worden gerealiseerd met behoud van de akoestische prestatie.

Het BASWA Phon stucwerk ingekleurd volgens het nieuwe BASWA Colors concept heeft dezelfde 

luchtdoorlatendheid als de natuurlijk witte standaarduitvoering: de absorptiewaarden gemeten 

volgens de EN ISO 354 norm zijn nu ook gewaarborgd voor de gekleurde uitvoeringen.

Met BASWA Colors is ook de kleurnauwkeurigheid van de minerale coatings die zich in de 

korrelgroottes Base (0.7 mm), Fine (0.5 mm) en Top (0.3 mm) onderscheiden, gewaarborgd.

Hierdoor verloopt de bemonstering sneller en doeltreffender tot ieders tevredenheid.

 ▴ Kasteel van Ingelmunster                 
        Architect: Govaert & Vanhoutte



DUURZAAMHEID
BASWA Phon systemen zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal (tot 95%), zijn formaldehyde vrij 

en bevatten geen Vluchtige Organische Stoffen (VOS).

ONDERHOUDSVRIJ

Het BASWA Phon systeem wordt gemonteerd op een luchtdichte drager. Alle aansluitingen 

en doorgangen worden luchtdicht uitgevoerd. De akoestische panelen en de voegen hebben 

dezelfde luchtdoorlatendheid. Onregelmatige vervuilende luchtstromen doorheen het BASWA 

Phon pleisterwerk zijn bijgevolg uitgesloten. De veroudering verloopt geleidelijk en eenvormig zoals 

bij traditioneel stucwerk.  Het plafond is in principe onderhoudsvrij. Een BASWA Phon systeem gaat 

meerdere generatie mee.

BASWA PROTECT 

Bij buitentoepassingen, zwembaden of toepassingen met een risico op opspattend water 

of oppervlakkige verontreiniging wordt na de plaatsing van het BASWA Phon systeem de 

vuilafstotende en vochtbestendige coating BASWA Protect aangebracht. Deze onzichtbare coating 

is UV-bestendig en maakt de oppervlakte waterafstotend en afwasbaar. 

Impregneren heeft nooit invloed op de akoestische prestaties en verlengt zelfs de duurzaamheid 

van het behandelde microporeuze BASWA Phon oppervlak.

BASWA CLEAN 

Voor het reinigen is het ecologisch onderhoudsproduct BASWA Clean ontwikkeld. De 

enzymenreiniger BASWA Clean wordt verneveld over het oppervlak waarna de vervuiling vanzelf 

wegtrekt. BASWA Clean maakt ook met BASWA Protect behandelde oppervlakken schoon.

BASWA FRESH 

BASWA Fresh, een transonore verfspray die snel en eenvoudig BASWA Phon oppervlakken opfrist 

die in de loop der tijd op een natuurlijke manier vergrijsd zijn.

HERNIEUWEN EN HERSTELLEN

BASWA Phon kan eenvoudig en snel worden hernieuwd door het aanbrengen van een bijkomende 

afwerklaag of het vervangen van de toplaag. 

Plaatselijke beschadigingen kunnen probleemloos worden hersteld. De opbouw van de 

herstelling is identiek aan de rest van de wand of het plafond en levert een duurzaam resultaat. 
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 ◂ Hilton  Amsterdam

Architect : Mecanoo  © 2018 Hilton



 ▴ BASWA Phon Classic Top
aw = 0,95 | Absorptieklasse A

 ▴ BASWA Natural Fine  ▴ BASWA Cool
Actieve thermo-akoestische oplossing

 ▴ BASWA Core
Passieve thermo-akoestische oplossing

 ▴ BASWA Hybrid
Voor geïntegreerde reflecterende zones

 ▴ BASWA Sonic
Onzichtbare stucspeaker

 ▴ BASWA Colors
Kleuren op maat

 ▴ BASWA Shine
Glinstereffect

 ▴ Onbrandbaar 
A2-s1,d0 volgens EN 13501-1 
EI 30 volgens EN 13501-2

 ▴ Vochtbestendig
Binnen- en buitentoepassingen

 ▴ Reinigbaar en herstelbaar 
Vlekken en oppervlakteverontreiniging

 ▴ Buigbaar
Enkel of dubbelgebogen

 ▴ Label A+ Indoor Air Comfort GOLD
92% natuurlijk of gerecycleerd materiaal

 ▴ Thermografie BASWA Cool syteem

 

 ◂ Zwembad Bagneux   
Architect: Dominique Coulon & associés
Foto: David Romero-Uzeda



Ijzerenmolenstraat 8  
B-3001 Leuven
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 info@sonogamma.com 
www.sonogamma.com 


