Prozorni in prosojni akustični zasloni
Opis in uporaba:
Samostoječi prozorni ali prosojni akustični zasloni iz
materiala s strukturo satovja omogočajo visoko absorbcijo
zvoka in zaščito pred hrupom. Obenem služijo tudi kot
pregradni zasloni. So stabilni, lahki in zelo elegantni, zato
so primerni za sodobne interierje, kjer je pomemben dizajn.
Enostavno jih postavimo in premikamo. Nudijo občutne
prednosti za pisarne, predvsem za tki. “ open plan offices”.
Prostor postane bolj atraktiven, bolj fleksibilen in predvsem
akustično bolj ugoden. Akustični zasloni omogočajo prehod
svetlobe, zato v prostoru ne ustvarjajo občutka zaprtosti.
Akustični efekt:
Akustični zaslon deluje obojestransko kot zvočna pregrada
in zmanjšuje raven hrupa v prostoru. Primer: zaslon
dimenzije 1,15 m x 2,20 m predstavlja v prostoru 3,2 m2
absorpcijske površine. Absorpcijski koeficient (αw ) znaša od
0,5 do 0,96.
Material:
Izbirate lahko med tremi vrstami materiala:
Clear: prozoren,sijajen
Frost: prosojen, v hladnejšem barvnem tonu, ravna
površina
Translucent: prosojen,v toplejšem barvnem tonu,
površina spominja na saten
Estetika:
S svojo estetsko in oblikovalsko dovršenostjo predstavlja
idealen element za sodobne interierje.
Mobilnost:
Estetske noge iz aluminija enostavno in hitro namestimo na
panel brez vsakršnega orodja. Po želji noge premikamo po
celi širini panela, če zaslone želimo prilagoditi postaviti
ostalega pohištva. Zaradi majhne teže ga lahko enostavno
in hitro premikamo in smo fleksibilni pri oblikovanju
posameznih con ali prostorov za skupine oseb.
Dimenzije:
širina x višina x debelina panela:
900 x 1600 x 30 mm
900 x 2200 x 30 mm
1150 x 1600 x 30 mm
1150 x 2200 x 30 mm
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Prosojni akustični zasloni Lisara
Namen in opis:
Prosojni akustični zasloni kot samostoječi ali kot namizni
elementi so namenjeni za pisarniške in druge prostore,
kjer želimo minimizirati prehod zvoka iz sosednjih delovnih
mest.
Zasloni dobro absorbirajo direktni prenos zvoka, obenem pa
so tudi vizualna pregrada, ki prepušča dnevno svetlobo.
Zaslone postavimo ali pritrdimo na delovno mesto in tako
ustvarimo osebno in ločeno delovno področje.
Akustični efekt:
Akustična plošča ima 300.000 mikro luknjic na m2, kar
zagotavlja odlično absorpcijo zvoka. Delujejo obojestransko
kot zvočna pregrada med delovnimi mesti in zmanjšujejo
raven hrupa v prostoru.
Absorpcijski koeficient (αs ) znaša v v govornem
frekvenčnem spektru 0,7 (absorbira 70 % zvoka, ki direktno
vpade na ploščo).
Material akustične plošče:
Polikarbonat , prosojen, z videzom satovja in mikro
luknjicami.
Pripadajoči dodatki: noge (2 kos) pri samostoječi izvedbi
in namizno držalo (2 kos) za namizni zaslon so dobavljene
zraven in vključene v ceno.
Izgled:
Elementi so izdelani precizno. Izgled je sodoben, vključno z
ličnimi dražali/stojali Zaradi svoje nevpadljivosti se lepo
skladajo s kakršnokoli notranjo opremo.
Ostale prednosti:
mobilnost - lahko jih premikano
majhna teža
enostavna pritrditev na mizo
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Prosojni akustični zasloni Lisara
Standardne dimenzije:
Samostoječi akustični zasloni:
2050 x 1200 x 18,5 mm
1650 x 1200 x 18,5 mm
Druge dimenzije: po naročilu
Namizni akustični zasloni:
1600 x 400 x ¸18,5 mm
400 x 1200 x 18,5 mm
Ostale dimenzije: po naročilu
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Akustični zasloni Stereo
Opis in uporaba:
Samostoječi in mobilni akustični zasloni imajo polnilo iz
melaminske penaste mase in prevleko iz posebne
akustične tkanine. Panel je stabilno vpet na kovinsko
ogrodje s podstavkom (36 cm). Zasloni delujejo kot
obojestranska zvočna pregrada. Uporabljamo jih v
pisarnah, restavracijah, čitalnicah, knjižnicah ter drugih
prostorih, kjer želimo zvočno in tudi vizualno ločiti
posamezne segmente.
Akustični efekt:
Absorpcijski koeficient (αw ) znaša od 0,6 do 0,83.
Estetika:
Zasloni se zaradi lepe in atraktivne akustične tkanine v
23 možnih barvah in elegantno oblikovanega in lahkega
ogrodja v kovinsko sivi barvi lepo vklapljajo v sodobne
interierje. Po želji je možno na tkanino natisniti tudi
kakršnokoli grafiko po izboru naročnika.
Možnosti postavitve:
Več zaslonov je lahko med seboj povezanih v obliki križa,
v cikcak obliki ali v drugih postavitvah, glede na potrebe in
površino prostora.
V kolikor nimamo dovolj talne površine, lahko zaslone
uporabimo tudi kot viseče pregrade, obešene iz stropa.
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Akustični zasloni Stereo
Dimenzije:
Zasloni so na voljo v štirih širinah in treh višinah.
Širina zaslona (vključno s podstavkom):
596, 1196, 1796 in 2396 mm
Višina zaslona:
Standardna višina zaslona je 1500 mm (višina od tal do
panela je 300 mm)
Po naročilu: 1796 in 2396 mm (višina od tal do panela je
44 mm)
Debelina: 50 mm
Akustična tkanina:
Akustična tekstilna mreža v 23 različnih barvnih odtenkih je
antimikrobska, antistatična, elastična, težko vnetljiva ter
odbija vlago in je odporna na staranje in čiščenje.
Ima visoko natezno trdnost in je mehansko odporna.
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Akustični zasloni Formfac
Namen in opis:
Akustični zasloni kot samostoječi ali kot namizni elementi
so namenjeni za pisarniške in druge prostore, kjer želimo
minimizirati prehod zvoka iz sosednjih delovnih mest.
Zasloni dobro absorbirajo direktni prenos zvoka, obenem pa
so tudi vizualna pregrada.
Material: Polnilo iz ekološke gips pene, tektilna prevleka,
estetski aluminijasti okvir. Debelina 50 mm. Prevleka iz
akustične tkanine (možno jo je sneti in očistiti).
Akustični efekt:
Absorpcijski koeficient (αs ) znaša v v govornem
frekvenčnem spektru 0,85 (absorbira 85 % zvoka, ki
direktno vpade na ploščo).
Namizni akustični zasloni:
Zgornja stranica namiznega elementa so lahko različne
ravne, valovito odrezane, z odrezanimim kotom in podobno.
Debelina : 50 mm, za debelino plošče mize max. 25 mm

Samostoječi zasloni:
Sestavljivi program različnih elementov, ki jih lahko
kombiniramo tudi z zasteklenjimi ali dekor elementi.

Pripadajoči dodatki: pritrdilni material in nogice.
Izgled:
Eleganten in soodben izgled se poda v vsak prostor. Na
voljo so razlilčn cenovni razredi, struktura tkanja in barve
tkanin (zahtevajte podrobnosti).
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Akustični zasloni Formfac
Delno zastekljeni elementi:

Dekor elementi:
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Leseni perforirani akustični zasloni
Opis in uporaba:
Perforirani akustični zasloni imajo odlične akustične
lastnosti. Uporabljamo jih kot predelne akustične pregrade
med posameznimi conami v tki. “open plan offices” ali v
klasičnih pisarnah, za ločitev mest z glasnimi napravami
(faksi, printerji,..), za oblikovanje kotičkov za obiske, v
tonskih in glasbenih studiih in podobno. Poleg odličnih
akustičnih lastnosti so elegantno oblikovani ter dovršeno
izdelani.
Akustični efekt:
Akustični zasloni imajo dve funkciji: zmanjšujejo direktni
prenos zvoka po prostoru in istočasno absorbirajo hrup ter s
tem posledično zmanjšajo bočni prenos zvoka v sosednje
prostore. Koeficient absorpcije (αw ) znaša od 0,5 do 1.
Material in perforacija:
Akustični zasloni so izdelani iz kakovostnega lesa, kar
zagotavlja dolgo življensko dobo. Več kot 40 različnih
perforacij daje temu element visoko stopnjo individualnosti
in kreativnosti.
Osnovni tipi perforacij so:
Orbit: okrogla perforacija, različni premeri in
različni vzorci
Quadra: kvadratna perforacija, različne velikosti in
vzorci
Linear: vzdolžne reže z različnim razmikom in v
različnih vzorcih
Površinska obdelava:
Na izbiro je veliko različnih furnirjev ali pa so pobarvani v
katerikoli barvi po RAL lestvici.
Možnost izdelave po meri
Različni izvedbeni detalji po želji dajejo dajejo temu
elementu pridih unikatosti.
Dimenzije:
Dimenzije so prilagojene konkretnim potrebam prostora.
Debelina zaslona znaša običajno 20-24 mm. Širina, višina
in radij se lahko prilagaja željam naročnikov.

Leseni perforirani ak
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Protihrupni zasloni za industrijo
Opis in uporaba:
V proizvodnih halah, posebno v hrupnih vrstah industrije,
je velikokrat potrebno oblikovati tki. “otoke” z manj hrupa.”.
V tako oddvojenih conah se odvijajo delovni sestanki,
informiranje, razni tečaji za delavce in podobno.
Akustični zasloni za uporabo v industriji so bolj robustne
izvedbe. V protihrupni izvedbi so lahko na obeh straneh ali
pa samo na eni strani. Jedro panela predstavlja
visokoabsorpcijsko akustično polnilo. Prednja in zadnja
stena panela sta izdelani iz perforirane pločevine ali
ekspandirane mreže. Ogrodje in okvirji so lahko leseni ali
kovinski. Zaslon je lahko opremljen s kolesci za premikanje
in hitro spreminjanje konfiguracije prostora.
Akustični efekt:
Koeficient absorpcije (αw ) znaša od 0,7 do 1.
Dimenzije:
Dimenzije zaslonov se določijo glede na zasnovo in
površino prostora, vire in jakost hrupa ter druge dejavnike,
tako, da je akustični učinek kar najbolj optimiran.
Zasloni z lesenim ogrodjem na sliki na sliki so široki 1,6 m
in visoki 1,8 m.
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