PRODUCTGEGEVENSBLAD

AKUSTIK
PRODUCTOMSCHRIJVING
Akoestische panelen met echthouten- en echtmetalen oppervlaktemateriaal.
Bij de fineeroppervlakte gaat het om echte houtproducten, met het gevolg dat de kleur of vorm
minimaal kan afwijken als resultaat van de natuurlijke werking van houtproducten. Hier hebben
wij geen invloed op.
Beschikbare decors op www.sareco.nl

TOEPASSINGEN
Deze decoratieve en akoestische wand- en plafondpanelen zijn geschikt voor gebruik thuis,
op kantoor, openbare gebouwen of andere interieur doeleinden. Mede door de eigenschappen
zijn deze panelen ideaal voor grotere wanden, als ook voor installatie achteraf in een ruimte
om de geluidsoverlast te reduceren.

INFORMATIE MBT REINIGING
Indien nodig kan de oppervlakte met een droge, zachte (niet schurende) doek worden
gereinigd.

AKOESTIEK
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AFMETINGEN
Standaardformaat:
Formaat op aanvraag:

Paneel 2400 x 600 x 20 mm en 3000 x 600 x 20 mm
Paneel 3600 x 600 x 20 mm

Op het zwarte vilt (PET Polyester-Vlies) zijn 27 mm brede en ca. 11 mm dikke, zwarte, voorzien
van echthouten- of echtmetalen oppervlaktemateriaal MDF-lamellen aangebracht. De afstand
tussen de MDF-lamellen is 13 mm.

TOEBEHOREN:
Afsluitlijsten voor alle decors zijn beschikbaar in de afmetingen
Lengte / breedte / hoogte: 2400 / 3000 x 27 / 65 x 19 mm

Schroeven met zwarte kop

-

voor 2400 mm lengte, minimaal 15 stuk nodig
voor 3000 mm lengte, minimaal 18 stuk nodig
voor 3600 mm lengte, minimaal 21 stuk nodig

Meer informatie op aanvraag.

De informatieve komt overeen met de huidige staat van onze kennis en zal informeren over onze producten. De
informatie is niet bedoeld om bepaalde kwaliteitsgaranties te geven over de producten of hun passendheid voor
de toepasbaarheid. Elk bestaande industrieel eigendomsrecht dient in acht te worden genomen. Wij garanderen
uitstekende kwaliteit binnen onze machten over de orders en het proces daarvan.
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