
BASIC Akoestische wand en plafondpanelen 
De BASIC is het akoestisch instappaneel. Scherp geprijsd gecombineerd met een hoge akoestische waarde. Het 
paneel is rondom voorzien van een aluminium kader gevuld met hoogwaardig absorptiemateriaal en aan de 
zichtzijde afgewerkt met een wit glasvlies. 
Het kader omklemt aan de zichtzijde de akoestische vulling en afwerking. 

Toepassingen: 
De BASIC is uitstekend toepasbaar in ruimtes met de meest uitlopende geluidsproblemen 
zoals kantoren, scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen, woningen, etc. 
Een BASIC paneel kan worden toegepast als wand of plafondpaneel. 
 

 
 
Eigenschappen: 
- Akoestische waarde tot NRC 0.90 
- Onbrandbare vulling en afwerking 
- Korte levertijden 
Prijzen: 
- per stuk en op aanvraag 
Afmetingen: 
- Paneeldikte 3,5 cm 

- Breedtematen 60 en 120 cm 

- Lengtematen 120, 150, 180 en 240 cm 
Montage, bevestiging: 
- Plafond d.m.v. metalen afhangdraden 
verlaging 5 of 10 cm 
- Wand d.m.v. schroeven en afstandbuisjes,spouw ca 3cm 

 

Ook verkrijgbaar in ronde uitvoering , afmeting diameter 1200mm en diameter 900mm  
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