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AKOESTISCHE
BAFFLE

Baffles
De akoestische baffles zorgen ervoor dat geluidsgolven in
een ruimte gebroken worden, waardoor de galm in de ruimte
verdwijnt. De baffles zijn uitermate geschikt voor gebruik
in kantoren, scholen en publieke gebouwen. Baffles zijn
eenvoudig te monteren aan het plafond en geven een moderne,
architectonische sfeer aan een ruimte.

(On)opvallend
aanwezig!
Als het nodig is om de akoestiek te verbeteren,
dan biedt onze akoestische baffle uitkomst.
Dit op maat gemaakte paneel kan eenvoudig
aan een plafond of systeemplafond bevestigd
worden en dempt overtollig geluid en galm in een
ruimte. De baffles zijn voorzien van een 40mm
dik absorptiemateriaal. Voor een opvallende
look zijn de baffles te bestellen met een eigen
opdruk, maar onopvallend is ook mogelijk met
een effen kleur.

Stel zelf samen!
De akoestische baffle is geheel zelf samen te stellen.
Kies zelf de afmeting, stoffering, kleur frame en
het type bevestiging. De stoffering van de baffle is
eenvoudig te verwisselen.

Kies voor een alu, wit
of zwart frame.

Kies zelf je stoffering
of print en wissel
eenvoudig.

Akoestiek
w

1,4

absorptiecoëfficiënt

Akoestische vulling op basis van
gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen
schimmelvorming en voldoet aan
brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1k

frequentie (Hz)

2k

4k

Specificaties
specificaties
afmeting
frame		
akoestiek
stoffering
bevestiging
optioneel
		

op maat gemaakt
5cm - kleur: alu | wit 9016 | zwart 9005
gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
zie stoffenkaart
standaard met ophangogen
met een van onderstaande ophangkabels
soort ophangsysteem in overleg

optionele bevestiging

plafond bevestiging

1. deco

2. dwarsanker

3. twisterclip
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Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave
mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nyink B.V. worden overgenomen of
vermenigvuldigd. Nyink B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van
gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

