N YINK
Concentratie
scherm

CONCENTRATIESCHERM
Verbetert concentratie
Dit akoestische concentratiescherm is de uitkomst voor leerlingen
met concentratieproblemen. Het concentratiescherm vermindert
zowel visuele prikkels als geluidsprikkels, waardoor de concentratie
optimaal bevorderd wordt. Dit concentratiescherm is gemaakt van
gerecyclede kleding dat van nature veel geluid dempt en licht van
gewicht is. Deze kern wordt gestoffeerd met een anti bacteriële
stoffering dat verkrijgbaar is in 6 verschillende kleuren. Door dit
bewuste materiaalgebruik is het concentratiescherm licht van
gewicht, geluiddempend, zacht, fleurig en uiterst kindvriendelijk.
Het concentratiescherm kan door middel van een elastiek met
klittenband eenvoudig aan de tafel worden bevestigd en kan ook
eenvoudig opgevouwen en opgeborgen worden.

Specificaties
40mm dik | anti bacteriële stoffering |
geluiddempend | incl elastiekband | multitoepasbaar | lichtgewicht
Afmetingen:
70*50cm tafel – 65x37x50
90*50cm tafel – 85x47x50

Kleuren
Groen, blauw, oranje, bruin, grijs, zwart

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:

PES/Protacx 70/30

Weight:

275g m2

Bursting pressure 250 kPa:

350

Tear strength – Warp:

96

Tear strength – Weft:

84

Resistance to seam slippage – Warp:

2

Resistance to seam slippage – Weft:

2

Martindale abrasion 12kp – Shade:

4-5

Martindale abrasion 12kp – Yarn break:

>80.000

Rubbing fastness – Dry:

4-5

Rubbing fastness – Wet:

4-5

Pilling:

5

Flame retardant:

BS 5852 source 0+1 & Crib-5,
DIN 4102 B2, B1, EN 1021 1+2
and IMO

Antibacterial

ASTM-E-4129-1

Light fastness – bright:

4

Light fastness – Middle:

5

Light fastness – Dark:

5

Washable:

40 °C

Akoestiek				
				

Klant aan het woord
Weer een succesverhaal!
‘‘Een prima product, prima gewicht met een rustgevende kleur. De
kwaliteit is goed en de leerling heeft profijt van het concentratiescherm.’’
‘‘snel en gemakkelijk op de tafels te bevestigen! Nemen weinig ruimte
in beslag, kunnen tegen de tafel gezet worden wanneer het scherm niet
in gebruik is. De concentratieschermen kunnen tegen een stootje en zijn
duurzaam. Kinderen ervaren het scherm als prettig. Ze vragen er zelf om
tijdens de verwerking van de lesstof of bij toetsen.’
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