Wandpanelen, wandbekleding en scheidingswanden (wolvilt of PETvilt)
met kleur en stof naar keuze

Bron: Metro XL

Bron: Netsupport

Algemene informatie

Eigenschappen

Nieuw of bestaand interieur en de akoestiek verbeteren? Het ontbreken

• Hoog absorptievermogen
• Sfeerverhogend
• Op maat gemaakt in eigen productie
• Hoogwaardig wolvilt of PETvilt uitvoering
• Wolvilt is vuil- en waterafstotend
• Eigen kleurcombinatie mogelijk (effen of gemêleerd)
• Printoptie of uitsnede mogelijk (bijv. logo of afbeelding)
• Brandveilig (brandklasse B)

van zachte, dempende materialen zorgt voor een slechte akoestiek en
maakt dat geluid als hinderlijk wordt ervaren. Goede akoestiek zorgt
voor een hogere productiviteit en betere sfeer. Met onze akoestische
oplossingen (zoals vilttapijten, vilten wandbekleding, viltgordijnen en
plafondpanelen) worden ruimtes fijne omgevingen.
Met onze vilten designobjecten wordt geluid geabsorbeerd en galm
gereduceerd. Kies uit een van onze bestaande objecten of maak met
uw eigen creatie een ruimte uniek.
“De akoestische wanden die door Eurofelt zijn geplaatst zorgen niet
alleen voor een prettige akoestiek; de hele uitstraling van de afdeling
is er op vooruit gegaan! Daarnaast hebben we optimaal gebruik
kunnen maken van de ruimte, waar we meerdere werkplekken hebben
gecreëerd.” Friesland College, Leeuwarden.
Frits Stolzenbach, Instructeur Beheer (Mediagames & IT)

Detail informatie
Extra informatie
Optie 1: wolviltframe tegen de muur

•
•
•
•
•

Optie 2: wolvilt frame losstaand in de ruimte

Aluminium frame bekleed met wolvilt
Afmeting panelen 50 x 50/ 100 x 50 naar wens geschakeld
Dikte frame: 25 mm
v.v. akoestisch dempende binnenvulling
Kleurstelling: zie kleurenkaart wolvilt		

•
•
•
•
•

Wolvilthoes om een frame gespannen
Met of zonder bedrukking /uitsnede
Dikte frame: 45 mm
Met akoestisch dempende binnenvulling
Kleurstelling: zie kleurenkaart wolvilt

Standaard worden de panelen voorzien van 2 mm wolvilt. Op aanvraag is het
mogelijk het paneel af te werken met een afwijkende stof of dikte.

Absorptiewaarde

Montage
Wandpanelen: monteren d.m.v. afstandhouders

absorptiecoëfficiënt

Buropanelen: montage d.m.v. bladdelen
Panelen staand: met voet
Maatwerk mogelijk (bijvoorbeeld wielen)

Wolvilt is van nature warm, duurzaam, ademend, water en vuil afstotend isolerend en prachtig te combineren met andere materialen. Wil je een
akoestisch product laten maken? Wij kunnen al onze producten op maat maken. Met ca. 60 kleuren vilt zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast
maatwerk producten leveren wij vilt op rol met een minimale afname van 5 strekkende meter.
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