Geluidsabsorberend plaatmateriaal
Gericht op akoestiek en sfeer

Plaatmateriaal met hardkunststof of echt hout fineer toplaag
welke door perforatie uitstekende waarden op het vlak van
geluidsabsorptie hebben. Deze platen worden verwerkt in o.a.
plafond- en wandbekleding, (mobiele) scheidingswanden,
meubelen enz.. Naast akoestische eigenschappen zijn
de platen ook brandveilig, stootbestendig, krasvast,
u.v.-bestendig en onderhoudsvriendelijk (vanwege perforatie
niet nat maar met vochtige doek reinigen).
Geluidsabsorberend plaatmateriaal kan toegepast worden in
winkelcentra, hotels, restaurants, kantoor- en conferentieruimtes,
multifunctionele zalen, lobby´s, auditoria, bibliotheken, muziek
en dansscholen, concertzalen en studio´s, bioscopen en theaters,
universiteiten, schoollokalen en sporthallen, kinderdagverblijven,
kerken en musea, groepsruimtes, vergaderzalen, ziekenhuizen,
ontvangst- en behandelkamers.
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Geluidsabsorberend plaatmateriaal
ProAkustik: geperforeerd spaanplaat voorzien van
geperforeerd HPL laminaat en zwart akoestisch vlies
Opbouw:
1. Hardkunststof toplaag microperforatie
geperforeerd microperforatie
2. Zwart akoestisch absorberend vlies
3. 18 mm spaanplaat JP 2800 x 1320 x 20 mm
met sleuven en perforatie
4. Zwart akoestisch absorberend vlies
5. Hardkunststof tegenlaminaat geperforeerd

Afmeting: 		
Minimale afname:
Toebehoren: 		

2800 x 1320 x 20 mm
1 stuk
Kantenband 2 mm

Obersound: De panelen bestaan uit MDF (zwart of naturel)
voorzien van een fineer met melamine toplaag en bewerkt met
een unieke perforatie voor een akoestische werking
Opbouw:
1. Houtfineer toplaag met perforatie, sleuven of
fantasievorm in nader te bepalen afmeting en
verdeling
2. Spaanplaat 2490/3030 x 1220 x 10, 12, 16,
19 of 22 mm of MDF 2490/3030 x 1190 x 16
of 19 mm; ook mogelijk in vochtbestendig en
brandwerend
3. Tegenfineer met perforatie of sleuven in
nader te bepalen vorm en verdeling (optie
met zwart akoestisch absorberend vlies)
Afmeting: 		
Minimale afname:
Toebehoren: 		

2490/3030 x 1200/600/400 x 18 mm
10 stuks
Kantenband 1 mm
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