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VERTIKAL AKUSTISK LAMELLGARDIN

VERTIKAL lamellgardin av vit EcoSUND® med en laminerad ljus textil.
Absorbenten är belyst med skiftande kulörer för en böljande visuell effekt.

AKUSTIKMILJÖ 2019

VERTIKAL Akustisk lamellgardin
VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor.

Format och Material

Ytskikt

VERTIKAL tillverkas helt enligt kundens specifikationer och anpassas både
efter skenans längd och lamellens höjd. De absorberande lamellerna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND®. Lamellbredden är som standard
127 mm. Maximal lamellhöjd är 4000 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

VERTIKAL levereras med minst en sida av tyget Opaq/Opaq Colour. Tyget är
valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av EcoSUND®
för maximal ljudabsorption. Baksidan kan vara en olaminerad värmd yta med en
slät finish av grundmaterialet.

Kärnmaterial EcoSUND®

Priser per löpmeter skena

Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND som är synligt från sidan. Tänk på att
svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Ange skenans längd i mm
Välj parkering höger/
vänster eller mittdelning
Välj placering utav snören höger/vänster samt ange
snörlängd i millimeter
Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg)
Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell)
Välj färg på kärnmaterial
Välj tyg framsida
Välj ev. tyg eller värmd yta
baksida. För andra mått eller frågor, kontakta oss.
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YTSKIKT OPAQ

Textilier

0-1000 mm
1001-1500 mm
1501-2000 mm
2001-2500 mm
2501-3000 mm
3001-3500 mm
3501-4000 mm

Se sid 38 för färgval på samtliga textilier.
Opaq

Opaq Colour
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YTSKIKT OPAQ COLOUR

Övrigt

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

0-1000 mm
1001-1500 mm
1501-2000 mm
2001-2500 mm
2501-3000 mm
3001-3500 mm
3501-4000 mm

BRAND

YTSKIKT OPAQ + OPAQ COLOUR

FÖRESKRIVNING
Akustikmiljö VERTIKAL

RENGÖRING
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VERTIKAL är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING
Lamellerna monteras i medföljande skena som fästes i tak eller på vägg med
valda fästen. I botten monteras en kedja mellan lamellernas bottenvikter.

AKUSTISKA EGENSKAPER
Vinkel

Ytskikt
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0-1000 mm
1001-1500 mm
1501-2000 mm
2001-2500 mm
2501-3000 mm
3001-3500 mm
3501-4000 mm
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TILLBEHÖR
Mittdelning
Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)
Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)
Väggfäste
Takfäste standard

ingår
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