EASY plafondpaneel Direct
Verlijmbare akoestische plafondpanelen

Algemene informatie

Eigenschappen

De EASY plafondpanelen Direct zijn akoestische
plafondpanelen die beschikken over uitstekende
geluidsabsorptiewaardes. Doordat de panelen
rechtstreeks op het bouwkundig plafond verlijmd
kunnen worden, zijn deze panelen zeer geschikt
voor ruimten met een geringe hoogte.

•
•
•
•

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Met
facetrand en met een rechte rand
Inclusief montagelijm
Kleur: Wit
Geclassificeerd als niet/brandbaar conform
EN ISO 1182

De plafondpanelen worden geleverd zijn
leverbaar in de kleur wit en zijn verkrijgbaar met
een facetrand of met een rechte rand.
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EASY plafondpaneel Direct
Detailinformatie
Extra informatie
Type

Geluidsabsorptie

Levertijd

Op aanvraag

Standaarddikte

40 mm

Standaardafmeting

60 x 60 cm, 120 x 60 cm, 120 x 120 cm

Kleur

Wit

Uitvoering

De plafondpanelen zijn verkrijgbaar met twee
verschillende afwerkingen: met een rechte rand
of met een facetrand. Wanneer de panelen
direct naast elkaar geplaatst dienen te worden,
kunt u het best kiezen voor de facetrand. Dankzij
de smalle groef levert dit een mooi resultaat.
De plafondpanelen met een rechte rand geven
een mooi resultaat wanneer ze met onderlinge
ruimte gemonteerd worden.

Montage

De EASY plafondpanelen Direct zijn gemakkelijk
te monteren met de bijgeleverde montagelijm.
De panelen zijn bovendien gemakkelijk zelf op
maat te maken.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een
akoestisch advies op maat of neem telefonisch
contact met ons op voor een afspraak op
locatie.

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld.
Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere
certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen
rechten worden ontleend en wijzigingen zijn
onder voorbehoud.			

Brandveiligheid

De kern van glaswol van de panelen is getest en
geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN
ISO 1182.
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