N YINK
Akoestische
bureaudivider

Specificaties

Kleuren

50mm dik aluminium | 60cm hoog voetstel |
frame: geanodiseerd, wit, zwart |
stoffering: Lucia blauw, rood, beige, antraciet,
zwart of eigen print | maatwerk is standaard
zwart

antraciet

bruin

rood

blauw

Print

benodigde opdracht informatie:
afmeting, kleur frame + stoffering

*Meer kleuren op aanvraag

Voetstel

BUREAUDIVIDER
Vastigheid in de hoogte
De akoestische bureaudivider zorgt voor een afleidingsvrije
werkplek, vanwege de hoge akoestische waardes en de visuele
afscheiding. Dit product wordt veel gebruikt tussen of aan de
zijkant van bureaus die in hoogte verstelbare zijn of bij zit/sta
tafels, aangezien dit product een eigen voetstel vanaf de grond
heeft. Hierdoor kunnen de tafels los bewegen ten opzichte van het
akoestische bureauscherm. Het akoestische bureauscherm staat op
een verhoogd voetstel van 60cm.

Akoestische vulling
Composition:

85% recycled clothes

Environmental

15% polyester
Weight:

55kg/m2

Thikness

40mm

Acoustic results

αw 0,95 - NRC 1,00

Flame retardant:

Euroklass B / S1 /D0

Stoffering									
Composition:

100% Recycled Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight:

260 g/m2

Rubbing fastness – Dry:

4

Rubbing fastness – Wet:

4

Flame retardant:

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Light fastness

6

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean
with a
damp cloth or shampoo using
proprietary
upholstery shampoo.

ECOlabel

Akoestiek				
				

Klant aan het woord
Weer een succesverhaal!
‘‘We zitten in een prachtig nieuw pand met hoge plafonds. Het nadeel
van dit kantoor is echter dat het behoorlijk galmt. Het stucwerk is heel
mooi, maar heeft ook zo zijn nadelen. Toch willen we de uitstraling van
de hoge plafonds niet aanpassen en zo min mogelijk in het pand boren.
De bureaudivider van Nyink is een uitermate geschikte oplossing die
ook direct rust op de werkplek biedt en dat zonder enige montage. De
producten passen perfect in het geheel van de rest van het pand!’’
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