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Over het product

De baffles van EASYfelt zijn verticaal hangende akoestische elementen gemaakt van geperste polyestervezels met een 
hoog soortelijk gewicht. Deze baffles zijn er in verschillende originele uitvoeringen. De baffles hebben een zachte en 
strakke uitstraling. Ideaal voor het verbeteren van de akoestiek in kantoren, openbare ruimten, horeca en onderwijs.
De baffle is verkrijgbaar in de kleuren Silver Grey en Dark Grey.

Minimale afname: 8 stuks.

Materiaal

Gemaakt van PET-vilt waarvan minimaal 50% bestaat uit gerecycled materiaal.

LET OP! Het vilt dient niet direct aan zonlicht blootgesteld te worden, omdat dit verkleuring van het vilt kan veroorzaken.

Afmeting

De baffles zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen: 150 x 25 cm en 150 x 50 cm. De standaarddikte is 25 mm.

Maatwerk

Naast onze standaard afmetingen is het ook mogelijk om de baffle op maat te laten maken. 

We kunnen maatwerk realiseren met onze digitale snijmachines. Hierdoor is het mogelijk andere maten,
vormen, patronen of facetranden voor de baffles te snijden of te stansen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Brandveiligheid

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

Montage

De baffles worden geleverd inclusief baffle clips. Je kan kiezen uit een rigide hanger (met een vaste lengte) 
of verstelbare kabelhangers. De verstelbare kabelhanger heeft een maximale lengte van 150 cm. 
Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen bij dit product.

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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Afmeting

150 x 25 cm

Afwerking
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Maatwerk
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Petvilt 25 mm
Kleurenoverzicht
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