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AKOESTISCHE
ROOMDIVIDER

Roomdivider
De akoestische roomdivider is een duurzame manier om een ruimte
tijdelijk of permanent af te scheiden. Niet alleen visueel hebben
deze ruimtedelers een functie, het 40mm dikke akoestisch materiaal
vervaardigd uit gerecyclede kleding zorgt voor een aangenaam
akoestisch klimaat. Deze combinatie van het al dan niet tijdelijk visueel
en akoestisch afscheiden, zorgt voor een grote mate aan flexibel en
optimaal gebruik van een ruimte.

Meer privacy, minder ruis

Wissel eenvoudig van stoffering
‘‘De akoestische dividers zijn zeer gebruiksvriendelijk. Ze
hebben dan ook al op verschillende plaatsen gestaan.
Makkelijk verplaatsbaar en snel even tussen te schuiven. De
roomdividers hebben een mooie uitstraling, fijn dat het doek
makkelijk te wisselen is.’’

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

Kies voor een alu, wit
of zwart frame.

Kies zelf je stoffering
of print en wissel
eenvoudig.
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Akoestische vulling op basis van
gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen
schimmelvorming en voldoet aan
brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95
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Specificaties
specificaties
afmeting
frame		
akoestiek
stoffering
voetstel		
positie voetstel

voetstellen
op maat gemaakt
5cm - kleur: alu | wit 9016 | zwart 9005
gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
zie stoffenkaart
standaard | plat | verrijdbaar
25cm uit de kant tenzij anders aangegeven
standaard voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 3cm

verrijdbare voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 11cm

platte voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
dikte: 0,6cm
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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.

