Akoestisch gordijn
Transparant en geluidsabsorberend

Algemene informatie

Eigenschappen

Het akoestisch, transparant gordijn is een
resultaat van jarenlange innovaties binnen
de gordijnenwereld. De microperforaties
gecombineerd met een spouw zorgen ervoor
dat de absorptiewaarden van het akoestisch
transparant gordijn vergelijkbaar zijn met de
absorptiewaarden van dikke stoffen gordijnen.
Het akoestisch, transparant gordijn is een unieke
combinatie van licht, akoestiek en esthetiek voor
kantoor en woning.

•
•
•
•
•

Absorbeert geluid 5 maal beter dan
conventionele transparante gordijnen
Sterk en brandveilig
Leverbaar in hoogten tot 280 cm
Verkrijgbaar in 3 kleuren
Kant-en-klaar geconfectioneerd geleverd
exclusief gordijnrails
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Akoestisch gordijn
Detailinformatie
Extra informatie
Type

Geluidsabsorptie

Levertijd

Op aanvraag

Afmeting

Naar keuze

Kleur

Wit, beige, donkergrijs

Absorptiewaarde

Brandveiligheid

Vlamdovend volgens DIN 4102 (B1).

Afwerking

Het gordijn wordt standaard afgeleverd voor
gebruik in de standaard gordijnrails, zoals KS
rails. Het gordijn wordt geleverd in een Wavevorm

Bestellen of meer informatie
Afmeting

Het akoestisch transparant gordijn is verkrijgbaar
per breedtemeter met een maximale hoogte
van 2,8 meter (inclusief zoom). Afname is per
breedtemeter. In de breedtemeter is rekening
gehouden met 100% plooi. Feitelijk ontvangt u
dus 2 meter stof per bestelde meter.

Toepassing

De gordijnen verkorten de nagalmtijd, gaan
directe reflecties tegen en verbeteren de
verstaanbaarheid. Het product werkt het
best wanneer het circa 15 cm voor een hard
oppervlak (wand en/of glas) wordt geplaatst.
Uiteraard werken de gordijnen het best wanneer
ze gesloten zijn.

Bezoek onze website of showroom voor een
akoestisch advies op maat of neem telefonisch
contact met ons op voor een afspraak op
locatie.

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld.
Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere
certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen
rechten worden ontleend en wijzigingen zijn
onder voorbehoud.
Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen
of geschiktheid van onze producten te garanderen
in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze
aanvullende voorwaarden of neem contact op
met ons.			
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