PRZENOŚNY AKUSTYCZNY EKRAN NABIURKOWY NB

ZASTOSOWANIE:
Ekran idealnie sprawdza się jako przegroda akustyczna pomiędzy biurkami, znacząco pochłaniając
niepożądany dźwięk, co podwyższa komfort pracy i co za tym idzie efektywność pracy.










wyrównana charakterystyka pochłaniania dźwięku
jednolita struktura komórkowa
likwiduje odbicia dźwięku
w łatwy sposób oddziela źródło dźwięku lub hałasu od otoczenia
możliwość ułożenia kilku ekranów obok siebie w dowolnej konfiguracji
mobilność - ekrany nie są przypisane do konkretnego miejsca, można je przenieść tam gdzie aktualnie są
potrzebne
wypełnienie posiada niezbędne atesty, jest trudno zapalne i odporne na wiele czynników chemicznych
wysoka zdolność absorpcji (pochłaniania) dźwięku
zastosowanie ekranu obniża czas pogłosu w pomieszczeniach słabo umeblowanych

Linia NB Professional

Linia Professional
Produkty z linii Professional wykonane są z technicznej pianki akustycznej odpornej na działanie wielu
szkodliwych czynników. Wysoka jakość wykonania serii Professional gwarantuje trwałość kształtu i
koloru. Łatwość montażu połączona z praktycznym brakiem konserwacji (wystarczy czasem je
odkurzyć) czyni tą linię najlepszym wyborem. Idealne produkty do poprawy akustyki zarówno dla
użytkownika profesjonalnego jak i amatora.
Wszystkie produkty tej linii nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Seria Professional może być
stosowana w pomieszczeniach takich jak kina domowe, pokoje odsłuchowe, pokoje nagraniowe,
studia radiowe czy telewizyjne, przestrzenie biurowe, call-center, a także zakłady przemysłowe i
produkcyjne, itp.
Produkty z serii Professional nie wymagają do montażu specjalnych stelaży, czy konstrukcji, dzięki
czemu inwestor oszczędza zarówno czas jak i pieniądze, a ewentualny demontaż i przeniesienie
materiałów nie powodują nadmiernych kosztów.
ZALETY:










posiada atest P-POŻ i badania akustyczne
do stosowania zarówno w domach jak i pomieszczeniach użyteczności publicznej
jednolita regularna struktura komórkowa
pochłanianie dźwięków w szerokim paśmie częstotliwości
skracanie czasu pogłosu
produkt wysokoelastyczny i miękki
łatwy w montażu
nie pylący
możliwość kombinacji różnych kolorów paneli PS Professional oraz wykonania grafiki na panelach

Dostępna kolorystyka w linii: jasny szary, ciemny grafit, pomarańczowy, zielony, turkusowy,
granatowy oraz brązowy.

Dostępne ekrany
NB 50/3P

Szerokość: 500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 78 mm
NB50/5P

Szerokość: 500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 118 mm
NB100/3P

Długość: 1000 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 78 mm

NB100/5P

Długość: 1000 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 118 mm
NB150/3P

Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 78 mm

NB150/5P

Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 118 mm

Linia NB DECOR

Linia DECOR
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów stworzyliśmy nową rewolucyjną Linię
DECOR. Stanowi ona połączenia materiału z serii Professional ze specjalnie dobraną dekoracyjną
powłoką. Produkty z serii DECOR to wysokiej jakości panele akustyczne posiadające wszystkie
niezbędne badania i atesty. Dzięki czemu mogą być stosowane w domu, firmie, biurze jak i w
obiektach użyteczności publicznej. Tworzą wnętrza w których z przyjemnością się przebywa, szybciej
odpoczywa i wydajniej pracuje.
ZALETY:








nowoczesny, oryginalny wygląd i rewelacyjne właściwości akustyczne w jednym produkcie
ozdobna powierzchnia odporna na działanie czynników zewnętrznych
szeroki zakres zastosowania - posiadają badania potrzebne do stosowania ich także w budynkach
użyteczności publicznej
najwyższa klasa pochłaniania dźwięku
duża liczna dostępnych kolorów pozwala na dopasowanie ich do każdego wnętrza
produkt bezpieczny i łatwy w montażu
posiada niezbędne badania i atesty
Dostępna kolorystyka w linii: 18 kolorów dostępnych w cenniku
(8000 biały, 8001 biały, 1001 żółty, 8400 żółty, 8510 beżowy, 8100 pomarańczowy, 8110 czerwony,
1006 różowy, 8120 bordowy, 1007 fioletowy, 1002 zielony, 8310 zielony, 8210 niebieski, 8501
beżowy, 8539 brązowy, 8714 szary, 8744 grafitowy, 8700 czarny).

NB50/3DECOR

Szerokość: 500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 78 mm

NB50/5DECOR

Szerokość: 500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 118 mm

NB100/3DECOR

Szerokość: 1000 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 78 mm

NB100/5DECOR

Szerokość: 1000 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 118 mm
NB150/3DECOR

Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 78 mm
NB150/5DECOR

Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 520 mm; Grubość: 118 mm

