EASYultra
Akoestische wandpanelen
Geluidsabsorberend en stootvast wandpaneel in een kleur naar keuze en met
aluminiumprofiel. Verkrijgbaar in meerdere maten, ook maatwerk mogelijk op
aanvraag. Eenvoudig op te hangen.

Voordelen
Maatwerk mogelijk
Stootvast
Brandveilig
Toepassingen
• Kantoren
• Woningen
• Restaurants
• Klaslokalen
Tip: EASYultra is mooi te combineren met een tegenkleur.
Daarnaast zorgt het voor een rustige uitstraling.
Levertijd
Ca. 2 weken
Toplaag
Textiel
Framekleur
Aluminium, wit (RAL9010), zwart (RAL9005)
RAL-kleur naar keuze op aanvraag ( meerprijs)
Kleur
De EASYultra akoestische wandpanelen zijn verkrijgbaar in
de volgende kleuren:

Sea Salt

Liquorice

Garlic

Ginger

Scallop

Oyster

Pepper

Eucalyptus

Poppy Seed

Acai

Sage

Thyme

Peach

Goji

De absorptiewaarden zijn gemeten
volgens EN 354:2003
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Voorraaddikte
50 mm
Standaardafmetingen
120 x 40 cm, 120 x 60 cm, 120 x 80 cm, 120 x 120 cm,
135 x 120 en 270 x 120 cm.
EASYultra is ook verkrijgbaar als 4-delige set. De set
bestaat uit een 120 x 60 cm, 120 x 80, 120 x 40 en 120
x 40 cm wandpaneel. Kleurcombinaties naar keuze.
Maatwerk
De maximale afmeting van EASYultra akoestisch
wandpaneel is 2700 x 1200 mm. Binnen deze afmeting
is maatwerk mogelijk.
Brandveiligheid
De kern van glaswol van de panelen is getest
en geclassificeerd als niet-brandbaar volgens
EN ISO 1182.
Montage
EASYultra wordt u compleet toegezonden. Installatie aan de
muur is zeer eenvoudig en ook door minder ervaren klussers
uitstekend uit te voeren. Indien gewenst is het mogelijk
EASYultra door het montageteam van EASY Noise Control
te laten monteren. Voor meer informatie neem contact met
ons op!
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#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en
geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het
gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast
leveren we een breed assortiment akoestische materialen
direct uit voorraad.
Bestellen of meer informatie
Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor
een afspraak op locatie.
Gessel 62, 3454 MZ, De Meern
+31 30 227 08 00
info@easy-noisecontrol.nl
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.

www.easy-noisecontrol.nl

