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Over het product

Al jaren een populaire trend en ook dit jaar is de Scandinavische trend niet weg te denken uit je interieur. Scandinavian 

Creations Zero is een 3d schilderij met houten lijst. Met dit wandpaneel haal je de Scandinavische trend in huis. 

Materiaal

Het schilderij is gemaakt van PET-vilt waarvan minimaal 50% bestaat uit gerecycled materiaal en het houten frame is 

gemaakt van lichtgewicht Ayous-hout.  

Afmeting

Scandinavian Creations Zero is verkrijgbaar in drie standaardafmetingen: 

� 60 x 60 cm  

� 120 x 60 cm

� 120 x 120 cm 

Kleuren vilt

Scandinavian Creations bestaan uit een dubbele laag vilt van 9 mm. Kies uit één van onze zes standaard kleurcombinaties:

� Chess – marble op antracite 

� Desert – camel op sand 

� Ivory – beige op beige 

� Moss – khaki op coconut 

� Ocean – dark blue op dark blue 

� Zebra – marble op noire 

Kleuren lijsten

De dubbele laag vilt zit in een houten frame. Kies één van de 3 kleuren hout die het beste bij je interieur past: 

� Eiken (houtnerf zichtbaar, diepte frame 2,8 cm) 

� Wit (mat, diepte frame 3 cm) 

� Zwart (mat, diepte frame 3 cm) 

Designs

Er zijn in totaal 5 hippe designs: Abstract, Bow, Mountain Line, Shells en Zero.

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.



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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Houten lijsten
Kleurenoverzicht

Eiken Wit Zwart
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