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Edit, Maxo DBStropné a stenové akustické systémy

Priestorové
absorbéry

Akustické prvky na rozdelenie priestoru a zníženie hluku v kancelárskych priestoroch

Horľavosť Mechanické vlastnosti
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Obifon

Životné prostredie

Plne ekologický bez adi�v v prevedení Natur.

Mobilný paravan

Paravan sa dodáva v rôznych povrchových úpravách, ktoré 
určujú jeho mechanickú odolnosť. Pri potrebe vysokej 
odolnos� žiadajte variantu resist.

Montáž paravanov spočíva v osadení nožičiek 
prišroubovaním o spodnú hranu.

Ľahký čalúnený paravan na kovových nožičkách 
akus�cky upravuje priestor a vytvára súkromie. 
Tex�lný povrch v rôznych farbách v kombinácii 
s tvrdou farebnou hranou a pichacím 
povrchom sú dôležitým prvkom kancelárii.

Paravan Edit Edge je tvorený čalúneným panelom 
Ekosound s tvrdými hladkým hranami.Horné rohy sú 
zaoblené. 

Paravan Edit s návlekom na zips s kovovými nerez 
nožičkami

Ekosound je v triede horľavos� B s1, d0 ako neľahko 
horľavy.
Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupoiny 
A2, S1, d0 ako nehorľavý. 

Rozmery

Tabuľka rozmerov podľa variant prevedenia - hrúbka 15 mm    / iné rozmery po konzultáciách/ 

Varianta Paravan Edit  mm  Maxo dB mm

Šírka paravanu mm 750 650

Výška paravanu mm 1500,1800,2000(Easy) 1000-1800

Hrúbka paravanu mm 40 30
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Povrchy a farby panelov

Akustické vlastnosti

Aplikácia : Hrúbka panelu určuje jeho rozsah pohlcovania od nízkych až po vysoké frekvencie

Akus�ka : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Zvuková nepriezvučnosť paravanu dB  Rw 26dB

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

Zvuková pohl�vosť paravanu

Názov produktu : Paravan dB

 Akus�ka : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Panely dodávame s povrchmi  vo variante Natur  biela tex�lia, farba alebo potlač.

Variant tvrdého panelu Ekosound Hard je len vo farbe Grey a Basalt Grey

Oteruvzdorná textília
.

Memory 2 Adria Mirage Potlač Grafiky

Montáž paravanov spočíva v osadení nožičiek prišroubovaním o spodnú hranu.
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