24 EFFEKT VERTIKALHÄNGANDE LJUDABSORBENT

EFFEKT hindrar ljudutbredning. Kan användas som
takabsorbent eller som rumsavdelare.

RUMSAVDELARE 25

EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent
EFFEKT förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler och effektivt skärmar av.

Översikt

Format och Material

EFFEKT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av
återvunnen PET. Absorbenten används ofta för att skapa rum i rummet eller
som bafflar i taket för att förhindra ljudutbredning. EFFEKT vertikalabsorbent

EFFEKT tillverkas i tre standardformat och har en tjocklek på 50 mm för god
ljudabsorption. Effekt hängs i trådbågar som kan fås i flera färger. Trådbågens/
hängkrokens totala höjd är 370/670/970 mm.

monteras styckvis och stör ej befintliga installationer som ventilation och
lampor vilket gör den än mer prisvärd då hantverkare inte behöver flytta redan
monterade produkter.

Ytskikt
EFFEKT levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart,
grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på
ljudabsorbentens fram- och baksida. EFFEKT kan även fås med print. Fler

Kärnmaterial Ecosund®
Välj färg på kärnmaterialet av Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW
Edition är kärnmaterialet helt synligt).

färger av Hush kan fås mot offert. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.
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Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial 3. Välj eventuell
textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel på artikelnummer: A10044-02-119 är en 1200x300x50 mm EFFEKT med svart kärna av
Ecosund® med rött tyg (Hush). Trådbågar och infästning beställs separat.

Hängare

RAK AVSKUREN KANT

Välj färg på hängare och hängkrokar som fäster EFFEKT i tak.
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Akustikmiljö EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i Ecosund®. Montage: Kan sammankopplas med trådbågar. Total tjocklek: 50 mm.
Format: Ex 1200x300 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

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

BRAND

MONTERING
EFFEKT Vertikalabsorbent monteras enkelt med trådbågar där absorbenten
hänger vertikalt från taket. Trådbågar och infästning beställs separat.

AKUSTISKA EGENSKAPER
Ytskikt

1200x600x50 mm RAW Edition
1200x900x50 mm RAW Edition

A10042A10043-

1200x300x50 mm Hush
1200x600x50 mm Hush
1200x900x50 mm Hush

A10044A10045A10046-

Pris

TILLBEHÖR
Hängbågar: för att hänga upp EFFEKT som på bild.
300 mm (vit 01, svart 02, silver 03)
300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)
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63

125

250

500

1´

2´

4´

αw

650 mm

0,15

0,25

0,35

0,6

0,75

0,75

0,7

0,6

Art nr Pris/par
A10331A10331-

600 mm (vit 01, svart 02, silver 03)
A10332600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)
A10332900 mm (vit 01, svart 02, silver 03)
A10333900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)
A10333Hängkrok: för öppningar när EFFEKT används som rumsavdelning.
300 mm (vit 01, svart 02, silver 03)
300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)
600 mm (vit 01, svart 02, silver 03)
600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)
900 mm (vit 01, svart 02, silver 03)

Materialet är brandklassat enligt B-s1,d0

Ecosund® DUK

Art nr
A10041-

Andra färger av Hush

FÖRESKRIVNING

Produkt

Format
1200x300x50 mm RAW Edition

A10334A10334A10335A10335A10336-

900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)
A10336Takpaket: innehåller S-krok, vinkelfäste för tak och clips för innertaksskena.
Takpaket (vit 01, svart 02)
A10337-

