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CONCENTRATIESCHERMEN

Concentratiescherm
Het concentratiescherm vermindert afleidingsprikkels zoals beweging
en geluid en is een perfect hulpmiddel voor degene die moeite hebben
om zich te concentreren.

‘‘Kwalitatief goede producten, uitermate geschikt voor kinderen met
ADHD, autisme of concentratieproblemen. De geluiddemping zorgt
voor een rustige werkplek.’’

Warme en vriendelijke uitstraling
Het concentratiescherm is gemaakt van geluidabsorberende materialen. Deze
materialen zorgen voor extra rust voor de gebruiker en anderen in de betreffende
ruimte. Het akoestisch materiaal in de kern van het scherm is gemaakt van
gerecyclede kleding en zorgt ervoor dat de geluidsgolven gebroken worden.
Het geheel wordt gestoffeerd met een luxe stoffering met vilt look, dat niet
alleen zeer sterk is maar ook een warme en vriendelijke uitstraling heeft. Het
concentratiescherm is verkrijgbaar in vijf kleuren.
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Concentratiescherm

Specificaties
product		
70cm model
90cm model

code
afmeting (bxhxd)
SPCONKLEIN 69 x 50 x 34 cm
SPCONGROOT 89 x 50 x 44 cm

doorgeven bij bestelling
- afmeting model
- kleur

specificaties
stoffering
85% polyester | 15% katoen
		
antibacterieel
kleuren		
groen | blauw | oranje
		
antraciet | bruin		
akoestische kern gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
		

Concentratiescherm driehoekstafel

Specificaties
product		
code
afmeting (bxhxd)
driehoeksmodel SPDRIEHOEK 76 x 50 x 76 cm
kopelelastiek
SPDRIEKOPPEL 80 cm

doorgeven bij bestelling
- afmeting model
- kleur

specificaties
stoffering
85% polyester | 15% katoen
		
antibacterieel
kleuren		
groen | blauw | oranje
		
antraciet | bruin
akoestische kern gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
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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.

