N YINK
Akoestisch
plafondpaneel

PLAFONDPANEEL
Optimale akoestiek
Is er een storende galm aanwezig in een ruimte, maar is er geen
ruimte voor akoestische oplossingen in de ruimte of aan de wand?
Door middel van akoestische plafondpanelen kan de akoestiek
aanzienlijk verbeterd worden. Aan het plafond kunnen vaak grote
oppervlaktes akoestisch materiaal bevestigd worden, door het
afhangen van deze panelen zal het akoestisch effect extra groot zijn.
Deze panelen worden geheel op maat gemaakt en zijn te bedrukken
met een print naar keuze.

Specificaties

Kleuren

50mm dik aluminium | incl. bevestigingsoog |
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 + type plafond

*Meer kleuren op aanvraag

Bevestiging

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!
‘‘In het klantcontactcentrum van de Homefashion group, bekend van
de Kwantum, had men een akoestisch vraagstuk. In een relatief kleine
ruimte staat men hier vol enthousiasme klanten telefonisch te woord.
Deze werkzaamheden zorgden voor een overmaat aan geluid dat
slecht weg kan in de kleine ruimte. Doormiddel van enkele akoestische
bureauschermen en plafondpanelen hebben we niet alleen het brongeluid
gedempt en de ruimte akoestiek verbeterd. Ook visueel is er veel meer
rust gecreëerd. Direct na het installatieweekend ontvingen we de
volgende reactie: Wat is het mooi geworden, wij zijn er super blij mee!’’

CONTACT
Den Sliem 89
7141 JG Groenlo
tel: 0544 - 700 204
info@nyink.nl
www.nyink.nl
IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74
KvK nr: 53894839
BTW nr.: NL851062593B01

N YINK

Erik Weenink

Erik Weenink

m 06 181 021 81
e eweenink@nyink.nl

Peter
Nijhuis
Peter Nijhuis
m 06 425 473 85
e pnijhuis@nyink.nl

