
 
 
FABRIC Akoestische wand en plafondpanelen 
De FABRIC is het akoestisch maatwerkpaneel. Op maat gemaakt voor uw situatie, met een 
hoge akoestische waarde en een vlotte levertijd. Het paneel is rondom voorzien van een aluminium 
kader gevuld met hoogwaardig absorptiemateriaal en aan de zichtzijde voorzien van een stoffering. 
De stoffering wordt in het kader gespannen waardoor het profiel aan de voorzijde minimaal zichtbaar is. 

Toepassingen: 
De FABRIC is uitstekend toepasbaar in ruimtes met de meest uitlopende geluidsproblemen 
zoals kantoren, callcenters, scholen, zorginstellingen, woningen, vides, etc. 

Een FABRIC paneel kan worden toegepast als wand of plafondpaneel, als BUREAUDIVIDER, 

ROOMDIVIDER of als BACKPANEL d.m.v. magneten en voor vele variabele akoestische 
inrichtingen. 

Dit paneel is ook leverbaar als + PLUS paneel met een hoogwaardige absorptie specifiek 

bedoelt als laag frequent absorber in een stootvaste uitvoering. Deze panelen zijn uitermate 
geschikt voor een toepassing in sportzalen. 
 
 
Eigenschappen: 
- Onbrandbare vulling en afwerking 
- Akoestische waarde tot NRC 1.00 
- Stootvast 
Prijzen: 
- Per stuk en op aanvraag 
Wandpaneel 
Afmetingen: 
- Paneeldikte 3,5 cm 
- Naadloos op maat gemaakt binnen de 
onderstaande maatvoering: 
- Breedte : > 30 cm < 170 cm 
- Lengte : > 30 cm < 30 m 
- Tot ca. 3,5 m² prefab te leveren, grotere 
panelen worden ter plaatse opgebouwd 
- Paneeldikte divider 6 cm 

Brandklasse stoffering B,S1,D0  (EN 13501-1) 

Brandklasse bij fotoprint B1 (DIN4102) 

Brandklasse vulling A2,S1,D0 (EN13501-1) 
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Montage, bevestiging: 
- Plafond d.m.v. metalen afhangdraden 
verlaging 5 of 10 cm 
- Wand d.m.v. afstandbuisjes, spouw 
ca. 3 cm 
- of magneten (optioneel) 
- Rechtstreeks bij grote panelen 
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