Gordijnen (wolvilt)
Duurzaam en geluidsdempend

Bron: Zenber

Algemene informatie

Eigenschappen

Nieuw of bestaand interieur en de akoestiek verbeteren? Het ontbreken

• Hoog absoptievermogen
• Sfeerverhogend
• Op maat gemaakt in eigen productie
• Hoogwaardig wolvilt uitvoering, vuil- en waterafstotend
• Eigen kleurcombinatie mogelijk (effen of gemeleerd wolvilt)
• Brandveilig (brandklasse B)
• Volledig recyclebaar
• 100% zuiver wol

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.
Van een publieke ruimte tot een vergaderzaal, met onze wolviltgordijnen
kun je alle kanten uit! Zo kun je een ruimte opdelen of een ruimte sfeervol
inrichten en tegelijk geluid absorberen. Heeft u zelf een ontwerp? Wij
snijden, stellen samen en confectioneren het volledig naar uw wens

Detail informatie
Extra informatie
•
•
•
•

Minimale afname:1 stuk

•

Standaard viltdikte: 2 mm (dikker op verzoek)

maken. Hang hiervoor eerst de roede op, zodat je de juiste maatvoering

Kleurstelling: zie kleurenkaart wolvilt

aan ons doorgeeft

Standaard breedte: 176 cm

Standaard hoogte: 300 cm, het gordijn is zelf eenvoudig op maat te

•Uitvoering met zoom, aan de bovenzijde v.v. zeilringen Ø40 mm. De
standaardkleur is nikkel, messing of zwart.

Absorptiewaarde

Montage

Geluidsabsorberend tot 50% , afhankelijk van het gekozen materiaal en

Ophanging d.m.v, roede

de materiaaldikte.

N.B.: wolvilt hangt het mooist als de banen niet aan elkaar genaaid
worden

Wolvilt is van nature warm, duurzaam, ademend, water- en vuilafstotend 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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