SINGLE VÄGGABSORBENT

SINGLE® Tyginklädd ljudabsorbent
SINGLE förbättrar akustiken samtidigt som man får en vacker textil yta.

Format och Material

Ytskikt

SINGLE tillverkas i sex standardformat från 600x600 mm till 1200x2400
mm. Ni kan också välja ett eget mått. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god
ljudabsorption. SINGLE® tillverkas av vårt unika kärnmaterial EcoSUND®.

SINGLE® levereras med någon av våra standardtextilier eller med ert val av tyg
från en annan leverantör. Våra standardtextilier är valt för dess goda egenskaper
att släppa igenom ljud till ljudabsorbenten för att uppnå maximal ljudabsorption.

®

SINGLE klädda med tyg gör livar upp alla ljudabsorbenter
och gör att man kan matcha dem med övrig inredning.

AKUSTIKMILJÖ 2019

Övrigt

Kärnmaterial EcoSUND®
Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där
kärnmaterialt EcoSUND® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial
påverkar utseendet på en ljus textil.

FÖRESKRIVNING
Akustikmiljö SINGLE

RENGÖRING

Vit

Svart

Grå
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02

03

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

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

MONTERING

Ramar

Kant A
(utan ram)

SINGLE® monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar
i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehören
montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt.
Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour för enkelt montage.
Lackerad ram
Annan färg (offert)

Metallram Vit
NCS 0500

Metallram Svart
RAL 9005
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Dold
metallram

AKUSTISKA EGENSKAPER
Produkt

Ytskikt
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Textilier

Rak avskuren
kant (utan ram)

Se sid 38 för färgval på samtliga textilier.

TILLBEHÖR

Akustikduk

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt

Hush

Karat

Blazer Lite

se sid 39

Priser
Välj format
Välj tyg
A10121-01-107 är en 593x593x50 mm SINGLE med Kant A för bärverk klädd
med tyg (röd Hush).

Välj format
Välj tyg
Välj längd på ev montagelist (se
sid 39)
A10121-03-107 är en 600x600x50 mm
SINGLE med tygomvik på dold metallram klädd med tyg (röd Hush).

593x593x50 mm
1193x593x50 mm
1193x893x50 mm
1193x1193x50 mm
1593x1193x50 mm
2393x1193x50 mm

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

A10121-01A10122-01A10123-01A10124-01A10125-01A10126-01-

A10121-03A10122-03A10123-03A10124-03A10125-03A10126-03-

-

Välj format
Välj färg på ram
Välj tyg
Välj längd på
ev montagelist (se sid 39)
A10121-02-02-107 är
en 600x600x50 mm SINGLE med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

Välj färg på kärnmaterial
Välj tyg
A10121-04-02-107 är en 600x600x50 mm
SINGLE med rak avskuren kant i svart kärnmaterial klädd med tyg (röd Hush).

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

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

A10121-02A10122-02A10123-02A10124-02A10125-02A10126-02-

Välj format

A10121-04A10122-04A10123-04A10124-04A10125-04-

-

