EASYphoto baffle

Akoestisch baffle voorzien van afbeelding naar keuze

Algemene informatie

Eigenschappen

De EASYphoto baffle is een zeer esthetische
oplossing om akoestiek en esthetica te
combineren. De baffles worden met metalen
draden aan het plafond gehangen. Dit kan
vrij in een ruimte, maar ook vlak voor een
wand. De EASYphoto baffles kunnen worden
voorzien van een afbeelding naar keuze. De
mogelijkheden zijn hierbij eindeloos: u kunt de
baffles bijvoorbeeld voorzien van een foto, een
kunstuiting of van uw eigen logo. De EASYphoto
baffles worden op maat gemaak.

•
•
•
•
•

Leverbaar met print naar keuze of in een
unikleur
Op maat leverbaar
Frame verkrijgbaar in meerdere kleuren
Brandveilig
Het doek is eenvoudig te vervangen
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EASYphoto baffle
Detailinformatie
Extra informatie
Type

Geluidsabsorptie

Levertijd

Op aanvraag

Standaarddikte

50 mm

Afmeting

Op maat

Print

Naar keuze

Absorptiewaarde

Frame

De EASYphoto baffles zijn standaard leverbaar
met een geanodiseerd aluminium, zwart of wit
frame. Daarnaast zijn de baffles leverbaar met
een frame in een RAL-kleur naar keuze (tegen
meerprijs).

Bestellen of meer informatie

Montage

De EASYphoto baffles worden standaard
geleverd met de bijbehorende hangers.

Afbeelding

Naast een foto kunt u ook kiezen om de
akoestische baffles te voorzien van een
illustratie of unikleur.

Onderhoud

Het doek kan voorzichtig onder laag vermogen
worden afgezogen. Mocht er een vlek op het
doek komen kan deze met een schone, vochtige
doek afgenomen worden. Indien dit niet werkt
kunt u proberen het doek te wassen op 30
graden (niet centrifugeren) in de wasmachine.

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.					
			

Let op: Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen
zoals afwasmiddel etc.
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