
AKOCELL

MOJO Japanese Kitchen te Amsterdam, 
Helmond, Tilburg en Hilversum

Opdrachtgever: MOJO

Soort project: Renovatieproject

Aantal m2: 90m2

Gebruikte materialen en kleuren: AlphaSpray ASP 
zwart in een dikte van 20mm

AkoCell sloot het jaar 2021 af met een mooie 
opdracht voor MOJO Japanese Kitchen. MOJO 
heeft 3 vestigingen; in Helmond, Tilburg, 
Hilversum en Amsterdam. De vestiging 
Amsterdam, geopend in november 2015, ligt aan 
de Oosterdokskade en heeft schitterend uitzicht 
op het water (Oosterdok) en het oude centrum 
van Amsterdam. Het ligt op loopafstand van het 
Centraal Station en naast de openbare 
bibliotheek en het conservatorium. Het 
restaurant serveert sushi en moderne Japanse 
gerechten en is geopend voor lunch en diner.

MOJO Japanse Kitchen Amsterdam beschikt 
tevens over een privé zaal ‘Sushi’. In deze zaal 
kunnen maximaal 150 personen worden voorzien 
van private dining, bruiloft diners en business 
meetings. AkoCell heeft in opdracht van de 
eigenaar van MOJO deze zaal voorzien van 
akoestisch spuitwerk op het plafond. 

Juist in een grote ruimte als deze waar veel 
personen samenkomen, is een goede akoestiek 
belangrijk. Om de nagalmtijd en geluidsover-
dracht te verminderen is er absorptiemateriaal in 
een dikte van 20mm aangebracht op het 
plafond. Hierdoor kan het geluidniveau met wel 
65% reduceren. Gekozen is voor AlphaSpray ASP 
in een zwarte uitvoering. Op deze manier vormt 
het plafond één geheel met de strakke inrichting 
van het restaurant waar zwart veelvuldig 
aanwezig is in het interieur.

AlphaSpray®ASP
Pure spuitstructuur geschikt voor productiehal-
len, lichte industrie, parkeergarages, trappen-
huizen maar dit product is ook zeer geschikt voor 
horeca en onderwijs.

Product met veel mogelijkheden
AlphaSpray® ASP is dé oplossing voor een naad-
loze akoestische plafond- en wandafwerking  
voor een optimale akoestiek. Deze unieke 
gecertificeerde productlijn van AkoCell is 
toepasbaar in verschillende diktes, structuren en 
kleuren. Alle varianten van ons akoestisch 
spuitwerk beschikken over uitstekende 
geluidsabsorberende eigenschappen en zijn voor 
nagenoeg iedere ondergrond geschikt.

AlphaSpray® ASP biedt een oplossing voor 
kantoorruimtes, de zorg- en cultuursector, het 
onderwijs, de horeca, sport-, evenement- en 
industriehallen, zwembaden, atriums, publieke 
ruimtes en de muziekindustrie.

Eigenschappen
• Uitstekende geluidsabsorptie
• Nagalmtijd verminderend
• Energiebesparend
• Brandvertragend
• Ook leverbaar in nagespaande uitvoering NG
• Milieuvriendelijk en duurzaam
• Geschikt voor iedere ondergrond
• Thermische isolatie
• Snelle naadloze applicatie
• Eenvoudig te reinigen

Geluidsabsorptie
De dikte van het spuitwerk bepaalt de 
geluidsabsorptie van AlphaSpray ASP. Hierdoor is 
het mogelijk om voor iedere ruimte de 
geluidsabsorptie te optimaliseren en het 
gewenste akoestische binnenklimaat te creëren.
Het geluiddempende spuitwerk bestaat uit 
cellulosevezels die met speciaal daartoe 
ontwikkelde spuittechnologie naadloos op 
plafonds en wanden wordt aangebracht. Met 
deze nieuwe techniek wordt bespaard op 
verwerkingstijd, hoeveelheid benodigde 
materialen en energie.
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