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EcoDivider POCHŁANIANIE

EcoDivider to mobilne ścianki działowe, służące do 
swobodnego podziału przestrzeni biurowej. Zostały 
zaprojektowane z myślą o redukcji hałasu, pogłosu 
oraz oddzieleniu od siebie poszczególnych stref. 
Dzięki ekranom można rozdzielić poszczególne stanowiska 
pracy, grupy stanowisk, oddzielić część pracowniczą od 
ciągu komunikacyjnego lub stworzyć specjalną strefę 
relaksu, czy strefę rozmów.  

EcoDivider zapewniają wizualne wydzielenie 
poszczególnych stanowisk oraz odpowiedni poziom 
prywatności dla pracowników. Zastosowanie sprasowanej 
wełny poliestrowej  o podwyższonej gęstości, pozwoliło 
nam uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika 
pochłaniania dźwięku.
 

Ścianki występują zarówno w wersji pełnej (gładkiej bądź 
tapicerowanej) jak i perforowanej. Kolekcja składa się 
z ponad 90 unikatowych wzorów, ułożonych tematycznie. 
Wszystkie serie występują w formie parawanów 
wolnostojących, ekranów podwieszanych do suf itu na 
regulowanych linkach stalowych lub na specjalnej szynie, 
umożliwiającej przesuwanie.   

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoDivider POCHŁANIANIE

MATERIAŁ

EcoDivider wykonane są ze sprasowanych włókien 
poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu butelek 
PET. W przeciwieństwie do wełny mineralnej materiał 
ten nie pyli się, jest przyjazny dla środowiska i zdrowia 
człowieka. Jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne 
i odkształcenia. Nie brudzi się i nie przyciąga kurzu. Produkt 
podlega w pełni recyklingowi. Jest bezzapachowy, odporny 
na pleśń oraz nie wydziela toksycznych substancji. Ma 
wysoką klasę ogniową B, s1, d0. W wersji tapicerowanej 
ekrany pokryte są dodatkowo akustycznym f ilcem oraz 
specjalną listwą wykończeniową.   

Panele w wersji wolnostojącej osadzone są na metalowych 
nóżkach. Wersja wisząca montowana jest za pomocą 
prof ilu aluminiowego i regulowanych linek stalowych lub 
specjalnej szynie umożliwiającej przesuwanie paneli. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

INSTALACJA

brak  odbarwienia

podwieszany na linkach, wolnostojący, na szynie

B

REAKCJA NA PROMIENIE UV

MONTAŻ

KLASA POCHŁANIANIA

ANTYSTATYCZNOŚĆ tak

KLASYFIKACJA OGNIOWA

IZOLACYJNOŚĆ

PRODUKT EKOLOGICZNY

wysoka

tak

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA ≥ 0,85

B, s1, d0
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RYSUNKI TECHNICZNE

Prof il i linki montażowe
o regulowanej wysokości

Listwa do paneli przesuwnych. 
Montowana do suf itu prof ilami. 

GRUBOŚCI PANELI:
 9 mm, 15 mm

AKTUALNY KATALOG DOSTĘPNYCH WZORÓW:
• Nyquista EcoScreen Collection_2020 ENG.pdf
• Nyquista EcoScreen Collection_2020 PL.pdf


