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Over het product
Rhythm is een akoestisch wandpaneel waarmee een eigen wandelement gemaakt kan worden. 
Het is mogelijk om een hele wand te bekleden. Met deze oplossing kun je prachtige akoestische wanden 
maken in kantoren, aula’s, klaslokalen, restaurants of bij je thuis. De Rhythm is verkrijgbaar in 3 ontwerpen:
Fold, Channel en Rib. Het is ook mogelijk om verschillende ontwerpen met elkaar te combineren.

Materiaal
De Rhythm is gemaakt van PET-vilt van 9 mm waarvan minimaal 50% bestaat uit gerecycled materiaal. 

Afmeting
De Rhythm is verkrijgbaar in vier modules en zijn direct naast elkaar te plaatsen om het wandelement 
groter te maken. De modules zijn verkrijgbaar in twee breedtes.

Afmeting (H x B):
• 60 x 60 cm
• 120 x 60 cm
• 180 x 60 cm
• 240 x 60 cm

Breedtes:
• Narrow (10 cm), geleverd in 6 elementen
• Wide (20 cm), geleverd in 3 elementen

Diepte:
• 5 cm

De Rhythm Channel is ook verkrijgbaar in de diepte 3 cm en 4 cm.

Brandveiligheid
De viltpanelen zijn getest conform EN-13501 en voldoen aan brandklasse B-s1, d0.

Met de oplossingen van EASYfelt  breng je je ruimte tot leven!
EASYfelt is specialist in oplossingen van  akoestisch en duurzaam petvilt. We bieden 
uiteenlopende oplossingen. 

Disclaimer: Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld, datzelfde geldt voor de testresultaten. 
Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.
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Meetgegevens
Gemeten in een nagalmkamer op de TU Delft  in samenwerking met Cauberg-Huygen.
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2 keer een 120 x 60 cm paneel Fold

Fold Narrow

Bovenaanzicht modules
De bovenaanzichten staan afgebeeld voor de verschillende breedtes per module: 
Narrow (6 keer een element van 10 cm) en Wide (3 keer een element van 20 cm).
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Rib Narrow
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Rib Wide 5 cm



Petvilt 9 mm
Kleurenoverzicht

Anthracite Beige Blue Brown Camel Caramel Coconut Dark Blue Dark Brown

Dark Green Denim Elephant Frog Grass Grey Khaki Light Blue Light Grey

Marble Noire Orange Petrol Purple Red Sand Violet

Wine Red Yellow
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