PRINT LJUDABSORBERANDE TAVLA

Försäkringskassans kontor i Malmö har många prints som
åtgärdar akustiken.
Konstfoto med specialram, här med
Pamela Hanné som ingår i vår serie Nordic Art Signature Series.

AKUSTIKMILJÖ 2019

PRINT Ljudabsorberande tavlav
Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

Format och Material

Priser

PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format.
Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. PRINTs kärnmaterial
består av EcoSUND®.

Välj format
Välj färg på ram
Välj bild
Välj längd på
ev montagelist (se sid 39)
A10111-02-02 är en
600x600x50 mm PRINT med lackerad svart ram med valfri bild (foto/illustration).

Ytskikt
PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira
CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum
om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Kärnmaterial EcoSUND®
Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND® som är synligt från sidan vid rak
avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.

Vit

Svart

Grå

01

02

03

600x600x50 mm
1200x600x50 mm
1200x900x50 mm
1200x1200x50 mm
1600x1200x50 mm
2400x1200x50 mm

A10111-02A10112-02A10113-02A10114-02A10115-02A10116-02-

Välj format
Välj bild
Välj längd på ev montagelist
(se sid 39)
A10111-03 är en 600x600x50 mm
PRINT med tygomvik och dold ram med valfri bild (foto/illustration).

600x600x50 mm
1200x600x50 mm
1200x900x50 mm
1200x1200x50 mm
1600x1200x50 mm
2400x1200x50 mm

Ram

A10111-03
A10112-03
A10113-03
A10114-03
A10115-03
A10116-03
Välj format

Lackerad ram
Annan färg
(offert)

Metallram Vit
NCS 0500

Metallram Svart
RAL 9005

01

02

Dold
metallram

Rak avskuren
kant
(utan ram)

Bilder
Välj bland våra bilder (se PRINT på vår webbplats) eller ett eget foto för att
göra din PRINT än mer personlig. Du kan också köpa en bild på tex iStock.
I samarbete med Götessons lanserade vi Nordic Art Signature Series med
utvalda konstnärer. Verken levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor.
Läs mer på vår webbsida.

Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND®
Välj bild
A10111-04-02 är en 600x600x50
mm PRINT med rak avskuren kant av svart kärnmaterial med valfri bild (foto/
illustration).

600x600x50 mm
1200x600x50 mm
1200x900x50 mm
1200x1200x50 mm

A10111-04A10112-04A10113-04A10114-04-

TILLBEHÖR
Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt

se sid 39

FÖRESKRIVNING

MONTERING

Akustikmiljö PRINT

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de
förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montagelist
för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

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

BRAND
Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

AKUSTISKA EGENSKAPER
Produkt

Ytskikt
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