WoodenCloud

POCHŁANIANIE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA

≥ 0,9

KLASA POCHŁANIANIA

A

tak

MOŻLIWOSC STROJENIA

B, s2, d0

KLASYFIKACJA OGNIOWA

podwieszany na linkach

MONTAŻ

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

CZYSZCZENIE

wysoka

środki do powierzchni drewnianych

WYKOŃCZENIE

fornir / laminat / lakier

MATERIAŁ
Wyspy WoodenCloud wykonane są z MDF-u Stop Fire, który
może być pokryty fornirem, laminatem lub lakierowane.
Materiał pochłaniający stanowi wełna mineralna o
podwyższonej
gęstości,
zabezpieczona
włókniną.
Wyspy montowane są do suf itu za pomocą kotew oraz
regulowanych stalowych linek. Wszystkie elementy wysp
mają wysoką klasyf ikację ogniową B, s2-d0, dzięki czemu
mogą być stosowane w pomieszczeniach użyteczności
publicznej.

WoodenCloud

POCHŁANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
WoodenCloud to akustyczne wyspy suf itowe o zmiennym
współczynniku
pochłaniania
dźwięku.
Możliwość
zastosowania różnych wzorów i wielkości perforacji, grubości
obudowy oraz materiału pochłaniającego, pozwala nam
dowolnie kształtować akustykę pomieszczenia w zależności
od potrzeb.

znacznie wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku niż
tradycyjne wyspy suf itowe.

Wyspa WoodenCloud składa się z perforowanej obudowy,
materiału pochłaniającego z włókniną oraz regulowanych
zawiesi na linkach stalowych. Z zewnątrz wyspy pokryte są
fornirem, laminatem lub lakierowane na jednolity kolor.
Obudowa z trudnopalnego MDF-u zapewnia stabilność
oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. W zależności
od potrzeb możemy zastosować materiał pochłaniający o
różnej oporności przepływu powietrza oraz grubości od
50 do 100 mm. To sprawia, że wyspy WoodenCloud mają
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WoodenCloud

POCHŁANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

WoodenCloud

POCHŁANIANIE

Mikroperforacja

Perforowany MDF Stop Fire 18 mm
Wykończenie: Fornir, laminat, lakier
Montaż na regulowanych linkach
stalowych

600 mm

Materiał pochłaniający, włóknina

520 mm

?
Lubimy wyzwania. Chętnie wykonamy
spersonalizowany wzór.

Rodzaj perforacji do wyboru z serii WoodenWall

wzory

średnica: 3 mm, rozstaw 8x8mm
Rectangle

Square

600 mm

600 mm

dostępne wzory
•
•
•
•
•

Square
Hex
Hex Microperforacja
Rectangle
Custom

jak złożyć zamówienie
PODAJ: wzór, rozmiar i rozstaw perforacji, wykończenie płyty
np: Square,6mm 16x16mm, Lakier,
1200 mm

rozmiar i rozstaw perforacji standard

mikroperforacja

OTWORY STANDARD: 6, 8, 10, 12 mm

OTWORY MICROPERFORATION: 3, 4 mm

ROZSTAW: 16x16, 24x24, 36x36 mm

ROZSTAW: 8x8, 16x16, 36x36, 24x24

Hex
600 mm

520 mm
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