Frame

Frame en tyginklädd absorbent i vit metallram för alla miljöer.

Frame finns i flera varianter när det kommer till både färg och utformning. Denna
produkt är en metallinramad textilabsorbent som fungerar utmärkt att använda som
anslagstavla. Den praktiska metallramen ökar produktens livslängd och bidrar till en
stilren och unik design tillsammans med dina personliga val av färger. Man kan
placera dom flera på rad eller styckvis för att ge dig det intrycket du önskar.
Att placera absorbenter på väggen är fördelaktigt eftersom du på så vis dämpar ljud i
öron höjd. Frame är även vändbar vilket gör att den har förlängd livstid.

Produktfakta

Absorption

• 50mm högabsorberande tålig akustikplatta med

Värdet i diagrammet är per m² för varje
enskild absorbent. Monteras absorbenterna
tätt intill varandra försämras ljudabsorpt-

•
•
•

ionen något.
Frame & Frame Bas
Absorberande yta Sabine m²/m²

•

absorptionsklass A
Finns som standard i vitt, blått och grått med
möjlighet till fler färger.
Format 1200x975mm och 1200x600mm
Tjocklek: 50 mm och 100 mm.
Monteras i vit metallram med dolt montage.

Brandmotstånd
Obrännbar kärna (brandklass A1) med ytskikt av
Trevira tyg som uppfyller brandkrav BS 476
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Frame
Storlekar
Frames standardstorlekar utgår från
absorbentens format 1200x600 samt
1200x975. Dessa kan sedan kombineras
med flera absorbenter i olika färger och
format för att få just din önskvärda
utformning och design. Du kan montera
flera standardformat i följd för längre
väggar.
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Frame Singel består av en absorbent som kommer färdigmonterad, medans övriga
varianterna kommer som en byggsats med montageanvisning. Sätts ihop på plats,
enkel att montera upp.
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