N YINK
Akoestische
opzetwand

OPZETWAND
Visuele en akoestische rust
Akoestische opzetwanden worden veelal gebruikt om rust te creëren
in een kantoorruimte en specifiek op de werkplek. De akoestische
opzetwanden zorgen ervoor dat werknemers minder afleidingsprikkels
als beweging en geluid ervaren. Door het inzetten van akoestische
opzetwanden zal een ruimte veel meer rust uitstralen. Vooral de hoge
akoestische waarde zorgt voor een stuk minder geluidoverlast op de
werkplek, waardoor de concentratie en de productiviteit zal toenemen.
De akoestische opzetwand wordt door middel van bladklemmen
schadevrij aan het bureau bevestigd.

Specificaties

Kleuren

50mm dik aluminium | incl. bladklem 30mm |
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, locatie bladklem

*Meer kleuren op aanvraag

bladklem

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 ons klantcontactcentrum was het zeer rumoerig. Na een korte
bestudering van de werkplekken was snel duidelijk dat een wandbekleding
snel een betere akoestiek zou opleveren. Tevens werd door Nyink een lage
scheidingswand tussen de werkplekken geadviseerd. Na montage was het
effect direct te merken. Het geluid blijft niet meer ‘rondzingen’. Voor de
medewerkers betekende dit dat ze hun werk langere tijd geconcentreerd
kunnen blijven doen. Kortom, wij zijn zeer tevreden over de expertise van
Nyink. Een bedrijf waar je afspraken mee kunt maken.’’
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