NIVÅ LJUDABSORBERANDE VÄGG- OCH TAKPANELER

NIVÅ i svart RAW-edition i studion på norska TV2.
Lousie Hoffsten spelar in i Argle Bargle studio.
Textilklädda NIVÅ-paneler skapar en ombonad känsla och
ger studion kortare efterklangstid.

AKUSTIKMILJÖ 2019

NIVÅ Ljudabsorberande vägg- och takpaneler
NIVÅ förbättrar akustiken och bidrar till ett eget uttryck med sitt särskilda formspråk. Panelerna
kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Format och Material

Ytskikt

NIVÅ tillverkas med yttermått 593x593 mm i två versioner anpassade för
vägg samt för innertak i bärverk (kant A). Absorbentens tjocklek varierar över
ytan från 30-80 mm i utskurna rektangulära och kvadratiska mönster. NIVÅ är
tillverkat av vårt unika kärnmaterial EcoSUND®.

NIVÅ levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart eller grå
RAW edition), eller med ytskikt i textil (Hush i tio färger – se sid 38) laminerad
på ljudabsorbentens framsida.

Övrigt

Kärnmaterial EcoSUND®

FÖRESKRIVNING

Välj färg på EcoSUND® som är synligt från sidan (vid RAW edition är kärnmaterialet helt synligt).

Akustikmiljö NIVÅ

RENGÖRING
Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt
vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.
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BRAND
NIVÅ är testad av SP enligt SS-EN ISO 11925-2.

MONTERING
NIVÅ vägg levereras med en velourbaksida som fästs mot vägg med kardborre
(ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg. NIVÅ tak kan
enbart monteras i bärverk.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Textilier
Se sid 38 för färgval på samtliga textilier.
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Priser
Paneler av NIVÅ Tak som passar bärverk T-24 (600x600 mm). Här i svart
kärnmaterial, RAW edition.

Välj utförande
Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND®
Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush.
A10102-02-107 är en NIVÅ vägg av Svart EcoSUND®
klädd med tyg (röd Hush).

NIVÅ VÄGG
593x593 mm RAW edition
593x593 mm Hush
Andra färger av Hush

A10101A10102-

593x593 mm RAW edition
593x593 mm Hush
Andra färger av Hush

A10103A10104-

offert

offert

