EASYfabric wandpanelen

Akoestische wandpanelen met kleur en stof naar keuze

Algemene informatie

Eigenschappen

De EASYfabric akoestische panelen zijn
hoogwaardige akoestische panelen voorzien
van stof(fen) naar keuze. Deze panelen zijn
geheel naar eigen wens samen te stellen. Er kan
gekozen worden uit veel verschillende stoffen en
kleuren. Bovendien kunnen er meerdere kleuren
gecombineerd worden, zodat het mogelijk is
om zelf een kunstwerk te ontwerpen met goede
akoestische prestaties. De wandpanelen worden
op maat gemaakt.

•
•
•
•
•

Verkrijgbaar in verschillende stoffen
Mogelijk om verschillende kleuren te
combineren
Mogelijk om het paneel (gedeeltelijk) met
een foto te bekleden
Vulling van 100% recyclebaar polyesterwol
Op maat gemaakt
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EASYfabric wandpanelen
Detailinformatie
Extra informatie
Type

Geluidsabsorptie

Levertijd

Op aanvraag

Afwerking

Standaard: Camira Blazer, andere stoffen op aanvraag

Afmeting

Op maat

Dikte

5 cm

Kleur

Kleur naar keuze

Absorptiewaarde

Onderstaand de absorptiewaarde van een
paneel met een fotodoek. De absorptiewaarde
van een EASYfabric met een andere stof kan
hiervan iets afwijken, afhankelijk van de stof
waarmee het paneel gestoffeerd wordt.

Montage

De EASYfabric wandpanelen zijn eenvoudig
te monteren met een haaklat. Aangezien de
haaklat wegvalt kunnen de panelen direct tegen
de wand bevestigd worden.

Foto optie

Naast de optie om het paneel te stofferen
in een kleur naar keuze, kunt u er ook voor
kiezen om het wandpaneel (gedeeltelijk)
te bekleden met een foto.

Bestellen of meer informatie

Stof

Standaard worden de EASYfabric wandpanelen
afgewerkt met de stof Blazer van het merk
Camira. Het is mogelijk om een gratis sample
van deze stof aan te vragen. Op aanvraag is het
mogelijk om het wandpaneel af te werken met
een andere stof naar keuze. Neem voor meer
informatie hierover contact met ons op.

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.
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