AKUPANEL
Akustiske spilepaneler til vegg og tak.
Produsert i Danmark.
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Designed by nature

FARGE VARIANTER
Valnøtt

Oppdater din bolig med AKUPANEL - Våre stilrene akustiske spilepaneler til
vegg og tak. Panelene er bygget opp av spesialutviklet akustikkfilt laget
av gjenbruksmateriale og spiler av gjennomfarget MDF med finér front.

AKUPANEL består av spiler med rustikt look av henholdsvis lys eikefinér, grå eikefinér eller valnøtt finér
Finéren er sortert så mindre revner og kvister er med da dette er med på
Spilene er deretter montert på en spesialutviklet akustikkfilt.

brannklassede paneler på bestilling.

DIMENSJONER
600 mm
13 mm

2400 mm
27 mm

9 mm
11 mm

AKUPANEL størrelse er 2400 x 600 x 20mmmm, bygget opp av 11 mm dype og 27 mm bredde lameller,
som bygger 9mm. Panelene er totalt 20mm tykt.
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AKUPANEL - Valnøtt gir rommet et naturlig og rustikt look.

an gi taket ditt et helt nytt og unikt utrykk.

rne look, og er samtidig med på å
forbedre akustikken i rommet betraktelig.
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AKUSTIKK
AKUPANEL er en optimal løsning f
for støy i hjemmet eller på kontoret.

ektiv lydabsorbering, samt justering av etterklangtiden

Grafen nedenfor viser at panelet oppnår en absorberingsgrad på 0,97 ved en frekvens på 1.000 Hz.
Høy tale og alminnelig støy i hjemmet vil ligge på en frekvens mellom 500 - 2.000 Hz.
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Ønsker man å oppnå en enda bedre absorberingsevne, anbefaler vi å legge en 45 mm
isolering bak panelet ved montering. Denne utvidede akustiske løsningen vil forbedre panelets
akustiske egenskaper ytterligere.

GJENBRUKSMATERIALE
Den spesialutviklede akustikkfilten som ligger bak spilene er laget av gjenbrukte plastflasker
noe som i tillegg gjør dette til et meget miljøvennlig produkt

7

Av trykkmessige årsaker, kan bildene variere fra de virkelige overflatene når det gjelder farge & glans.

KONTAKT
Konzept K
Thune Næringspark, Drammensveien 130, B3, 0277 Oslo
Mobil: +47 915 35 644
Nettbutikk: https://shop.konzept-k.no
www.konzept-k.no
MVA-nr.: NO 987 432 241 MVA
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