
Innclose is een middelgroot bedrijf dat zich 

onder andere heeft gespecialiseerd in 

het ontwerpen en realiseren van machine-

behuizingen. Ons team van ervaren 

medewerkers verdiept zich in u als klant 

en vertaalt uw vraag naar een sleutelklare 

functionele oplossing. Innclose beschikt 

daarvoor over een goed geoutilleerde 

productie locatie met uitstekende mogelijk-

heden voor onder andere de OEM markt.

THERMISCH- EN AKOESTISCH 
GEÏSOLEERDE MACHINEBEHUIZINGEN

Werkterrein
Innclose richt zich op branches waarin hygiëne, 
thermische isolatie en lawaaibestrijding een 
belangrijke rol spelen.

Klantspecifi eke machinebehuizing
Op basis van uw wensen maken wij een specifi ek 
modulair samengesteld ontwerp, eventueel 
gevolgd door de aanmaak van een prototype. 
Na uw goedkeuring wordt dit uitgewerkt tot een 
reproduceerbaar machinebehuizingmodel. Ons 
streven is een extra dimensie toe te voegen aan 
uw machine: een onderscheidende uitstraling 
tegen lagere kosten.
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PRODUCTINFORMATIE

BENT U BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 
WIJ INFORMEREN U GRAAG.

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP.



Geluidsisolerende behuizingen
Met geringe aanpassingen kunnen wij het 
universele machinebehuizingssysteem geschikt 
maken voor geluidsisolerende doeleinden. 
Wij bieden een eenvoudig samen te stellen 
constructie waarin geperforeerde panelen 
worden verwerkt. Wij gebruiken panelen in de 
voor uw situatie vereiste dikte zodat het geluid 
tot het juiste niveau kan worden gereduceerd. 
Informeert u naar de verschillende mogelijkheden 
om tot de gewenste geluidreductie te komen.

Geluidabsorberende machinebehuizingen 
gericht op hygiëne en reinigbaarheid
Bij bestaande behuizingen met een hoge geluid-
belasting wordt vrijwel uitsluitend gewerkt 
met absorptiemateriaal met een open structuur, 
hetgeen confl icteert met hygiëne-eisen. 
Innclose heeft een concept ontwikkelt waarbij 
gebruik wordt gemaakt van geluidabsorberende 
segmenten, die vlak in de wand- of deurpaneel 
worden opgenomen. De samenstelling is 
van een food grade kwaliteit met gesloten 
oppervlaktestructuur, reinigbaar met hoge druk. 
Deze unieke oplossing combineert de door u 
gewenste geluidsreductie en voldoet aan de 
gestelde eisen omtrent hygiëne.

Lawaaibestrijding middels absorptie binnen in 
machines met hoge geluidbelasting wordt steeds 
belangrijker. Tot dusver blijkt de combinatie van 
geluidabsorptie, reinigbare gladde oppervlakte-
structuur in een natte productieomgeving lastig 
in te vullen. Thans heeft Innclose hiervoor de 
passende oplossing.
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Een universeel inzetbaar machinebehuizings-
systeem
Een eenvoudig modulair op te bouwen machine-
behuizing bestaande uit een zelfdragende 
constructie met eenvoudig koppelbare framedelen 
die elk door een paneel of deurblad worden 
afgedicht. Ons concept is een aantrekkelijk 
alter natief voor de traditioneel met sandwich-
panelen opgebouwde behuizingen. De prijs voor 
deze behuizing is aantrekkelijk omdat u met eigen 
personeel de behuizing eenvoudig kunt monteren.


