DEKORACJE ŚCIENNE
PANEL AKUSTYCZNY

*zdjęcie: archiwum Ecophon

Dźwiękochłonne panele ścienne Akusto Wall C firmy Ecophon
z 
indywidualnym nadrukiem to rozwiązanie 
stosowane jako
uzupełnienie sufitów akustycznych pełniąc funkcję dźwiękochłonną,
dekoracyjną oraz użytkową. Panele akustyczne są 
niezbędne do
uzyskania pożądanych warunków akustycznych a poprzez możliwość
wydruku spersonalizowanej grafiki zapewniamy 

nieograniczone
możliwości i 

dostosowanie Państwa wnętrz do standardów
i 
trendów w d
zisiejszym 
projektowaniu. Systemy akustyczne ze
spersonalizowaną grafiką 
znajdują zastosowanie we w
szystkich
rodzajach pomieszczeń. Oferujemy bogatą k olekcję w
 olnowiszących
paneli akustycznych, paneli ściennych oraz ekranów z możliwością

personalizacji grafiki – po to, aby umożliwić stworzenie otoczenia

przyjaznego dla wszystkich naszych zmysłów.

informacje

informacje techniczne

Produkty Akusto wykonane są z wełny szklanej trzeciej
generacji. Materiał ten łączy w sobie lekkość i dużą
wytrzymałość, 

gwarantując p
 rosty i bezproblemowy
montaż. 
Innowacyjny system 
akcesoriów u
możliwia
perfekcyjne dopasowanie paneli.

Technologia UV
zadruku

Właściwości akustyczne-pochłanianie dźwięku
Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości
współczynnika redukcji szumu NRC i średniej
pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

Wymiary
Szerokość
z rolki

Systemy montażowe

αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
...
__
___
___

270 x 60 x 4cm

A. Wall C Akutex FT 40mm, 50mm o.d.s.
A. Wall C Texona 40mm, 50mm o.d.s.
A.Wall C Super G 40mm, 50mm o.d.s.
A. Wall C Texona/gamma 40mm, 40mm o.d.s.
o.d.s. - całkowita wysokosc konstrukcyjna

Profil Connect Thinline
Eleganckie rozwiązanie wykonane z aluminium.
Przeznaczony głównie do stosowania z panelami
Acusto Wall C.

Częstotliwość, Hz

Bezpieczeństwo pożarowe
Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji
EN ISO 1182.
EN 13501-1
Klasa A2-s1,d0
Utrzymanie w czystości
Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe.
Odporność na wilgoć
Do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia,
wypaczenia, czy też rozwarstwienia (EN13964).
Płyty nadają się do pomieszczeń o trudnych w
 arunkach.
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Profil Connect Structure
Może być używany z profilem 
Connect
Thinline. Pozwala to na tworzenie 

poziomych
i pionowych wzorów i kombinacji kolorsytycznych.

Profil Connect WP
Solidny profil wykonany z tłoczonego aluminium.
Wykorzystywany jest przede wszystkim do montażu produktów z linii Akusto Wall C.
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