N YINK
Akoestisch
wandpaneel

WANDPANEEL
Minder galm, betere uitstraling
Het interieur van moderne panden bestaat vaak uit strak afgewerkte
harde materialen. Deze materialen zijn strak en makkelijk schoon te
maken, maar zorgen ook voor een storende galm en hebben vaak
een kille uitstraling. Met akoestische wandpanelen/fotopanelen
kan zowel de uitstraling van een ruimte verbeterd worden als mede
de akoestiek verbeterd worden. Deze panelen zijn eenvoudig op te
hangen en worden geheel op maat gemaakt en eventueel bedrukt
met een print naar keuze.

Specificaties

Kleuren

50mm dik aluminium | incl. Excentrische
ophangschijf | 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

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!
‘‘Aan de rand van Amersfoort ligt het prachtige ‘Onze Lieve Vrouw
ter Eem Klooster’. Dit voormalige klooster wordt nu gebruikt als
bedrijfsverzamelgebouw, waar onder andere BOEi gevestigd is. In
samenspraak met BOEi is gekozen voor een combinatie aan oplossingen
aan de wand en het plafond. Op basis van het referentiemateriaal van
BOEi hebben we een ontwerp gemaakt voor de 3 fotopanelen. Om de
reguliere werkzaamheden op kantoor niet te storen zijn de producten
op een zaterdag geïnstalleerd. De visuals zijn erg gaaf geworden en het
akoestisch effect is erg goed merkbaar.’’
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