
Montážny návod

 

Závesné deliace
paravany - Soundscreen

Stropné 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

 Ľahko sa aplikujú lepením na stenu alebo sa vešaju 
na strop.

Deliace akus�cké prvky Soundscreen ART 
znižujú hlučnosť a absorpciou  zvuku pri 
vysokom este�ckom vzhľade...

Elegantné riešenie na vytvorenie súkromia vo 
verejných priestoroch a kanceláriach. Výber z 
rôznych vzorov podľa povahy interiéru. 

Panely Ekosound sú z PES vlákna.
Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej 
hmotnos� do 2500g/m2   je zaradený podľa STN EN 
13501-1 do skupiny B S1,d0  ako neľahko horľavý.

Panely EKOSOUND  sú pružné a preto vhodné aj na plochy 
s mechanickým zaťažením.

Čistenie

používať na miesta s možnosťou dotyku rúk.  
Doporučujeme variantu s tex�liou na povrchu alebo 
farbenú variantu.  Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

Visiaci paravan z 
panelu Ekosound v 
hrúbke 40mm v tvare 
obdlžnikov v rôznych 
rozmeroch a farbách 
deliaci priestor na 
časti. Hrana je 
štandartne biela. 

Visiaci paravan v hrúbke 
15mm s vyrezávanými 
vzormi v rôznych 
rozmeroch a farbách 
deliaci priestor na časti .
Štandartne je opatrený 
farbou podľa RAL.

Závesný deliaci paravan  Easy /biela hrana/ Závesný deliaci paravan Soundsreen ART

Varianty prevedenia :
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Vzory visiacich paravanov ART   /je možný návrh dezénu/ 

Povrchy a farby panelov

Panely dodávame s povrchmi vo variante Natur biela variante textília , farba  alebo potlač. 

Povrchy tex�lií rôznych typov ponúkajú široký výber typov a farieb,na požiadanie pošleme vzorky 

* Na vyžiadanie je možné vytvoriť atypické rozmery a tvary. 

Varianta tvrdého panelu Ekosound Hard je len vo farbe silver Grey a Basalt Grey...

   
Rozmery

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

Varianta Visiaci paravan Edge Paravan Soundscreen ART 

Šírka paravanu mm 1200 1200

Výška paravanu mm 300,700,900 2400

Hrúbka paravanu mm 40 15

Akutec Memory2 Ral farba

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12



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. 

Montážny návod

Inštalácia je jednoduchá a nezaberie veľké množstvo času

Montáž zavesných paravanov je jednoduchá a spočíva v osadení laniek a spojení panelov medzi sebou. Dodávame 
lanká a príslušenstvo
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