EASYphoto
Akoestisch fotopaneel
Het EASYphoto akoestische fotopaneel is een zeer populaire oplossing om galm tegen
te gaan en zo de akoestiek te verbeteren. De EASYphoto akoestische fotopanelen staan
bekend om hun hoge kwaliteit; alle kleuren komen uitstekend tot hun recht.

Voordelen
100% recyclebaar
Zeer hoge kwaliteit print
Het doek kan gewassen worden op 30 graden
Toepassingen
• Kantoren
• Woningen
• Restaurants
• Klaslokalen
Levertijd
Ca. 2 weken
Toplaag
Textiel
Framekleur
Aluminium, Wit (RAL9010), Zwart (RAL9005)
RAL kleuren ( prijs op aanvraag)
Voorraaddikte
17 mm en 50 mm
Maatwerk
Voor de maximale afmeting van het fotopaneel geldt dat
één van beide zijden maximaal 300 cm kan zijn, voor de
andere zijde is er geen limiet. Het rekenmodel is uitsluitend
te gebruiken voor fotopanelen met een maximale verhouding
van 2:1. Voor fotopanelen met een grotere verhouding kunt
u contact met ons opnemen. Lengtes boven 190 cm kunnen
in meerdere delen geleverd worden.
Vervangen afbeelding mogelijk
De afbeelding wordt geprint op een akoestisch open doek.
Dit doek wordt op slimme wijze in het frame gespannen en is
eenvoudig binnen enkele minuten te monteren en demonteren. Dit maakt het ook heel eenvoudig en goedkoop om van
print te wisselen; u hoeft alleen een nieuw doek aan te
schaffen en niet een compleet nieuw systeem.

De absorptiewaarden zijn gemeten
volgens EN 354:2003
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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.

#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.

Let op: Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen
zoals afwasmiddel etc.

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.

Montage
EASYphoto akoestisch fotopaneel wordt u toegezonden
als doe-het-zelf pakket met daarin de profielen voor het
kader, de akoestische polyesterwol en het akoestische doek.
Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen bij dit product.
Installatie is zeer eenvoudig en ook door minder ervaren
klussers uitstekend uit te voeren. Lengtes boven 190 cm
kunnen in meerdere delen geleverd worden. EASYphoto is
een permanente oplossing. Het aluminium frame wordt tegen de wand geschroefd en de geluidsabsorberende vulling
wordt gemonteerd met behulp van zelfklevende klittenbandstrips indien gewenst is het mogelijk EASYphoto door het
montageteam van EASY Noise Control te laten monteren.
Voor meer informatie raadpleeg de EASYphoto montagehandleiding.
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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

