28 LÄTT BYGELABSORBENT

LÄTT är en omtyckt produkt i lokaler som har innertak
fyllt av ventilationsrör och andra installationer. Med LÄTT
kan dessa lämnas orörda.
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LÄTT Bygelabsorbent
LÄTT förbättrar akustiken i lokaler utan att behöva ändra befintliga el- och vvs-installationer.

Format och Material

Ytskikt

LÄTT tillverkas i två versioner med olika kärnmaterial. Med vårt unika kärnmaterial EcoSUND®, levereras LÄTT i RAW edition där ljudabsorbenten är synlig.
LÄTT kan även fås med kärnmaterialet av stenull och helt inklädd i akustikduk
för att eliminera fibernedfall. LÄTT tillverkas i två standardformat. Absorbenterna är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet EcoSUND®
(vit, svart eller grå RAW edition), eller med ytskikt i Akustikduk. Byglarna finns
i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt mot taket, eller med
luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket.

Kärnmaterial EcoSUND®

Priser

Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW edition.

Välj format och RAW edition eller stenull samt färger

Välj

typ av bygel.

LÄTT STENULL MED YTSKIKT AKUSTIKDUK
Vit

Svart

Grå

01

02

03

1200x600x50 mm vit
A20091-901
1200x900x50 mm vit
A20092-901
1200x600x50 mm svart
A20091-902
1200x900x50 mm svart
A20092-902
Beställs i hela kartonger om 7 st. Kostnad vid bruten förpackning 500 kr.

Akustikduk

LÄTT ECOSUND RAW EDITION

Välj färg på akustikduk vid val av stenull som kärnmaterial.

Vit

Svart

901

902

1200x600x50 mm vit
A10091-01-998
1200x900x50 mm vit
A10092-01-998
1200x600x50 mm svart
A10091-02-998
1200x900x50 mm svart
A10092-02-998
1200x600x50 mm grå
A10091-03-998
1200x900x50 mm grå
A10092-03-998
Beställs i hela kartonger om 7 st. Kostnad vid bruten förpackning 500 kr.

Byglar

Dikt bygel
vit

TILLBEHÖR

Luftspalt
bygel vit,

Dikt bygel
svart

Luftspalt bygel
svart

FÖRESKRIVNING
Akustikmiljö LÄTT

RENGÖRING
Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt
vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

Bygel dikt 600 mm vit
Bygel dikt 900 mm vit
Bygel dikt 600 mm svart
Bygel dikt 900 mm svart
Bygel dikt 600 mm silver
Bygel dikt 900 mm silver
Bygel luftspalt 600 mm vit
Bygel luftspalt 900 mm vit
Bygel luftspalt 600 mm svart
Bygel luftspalt 900 mm svart
Bygel luftspalt 600 mm silver
Bygel luftspalt 900 mm silver

R03301
R03303
R03311
R03313
R03321
R03323
R03302
R03305
R03312
R03315
R03322
R03324

BRAND
Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt B-s1,d0.

MONTERING
LÄTT monteras enkelt i sina två medföljande lackerade byglar med förstansade
skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50 mm
luftspalt bakom absorbenten.

AKUSTISKA EGENSKAPER
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