Effektivskärm

Skapar en tyst arbetsmiljö

Effektivskärmvägg har mycket god ljudreduktion som ger en bra avståndsdämpning
mellan arbetsplatser. För bästa skärmverkan bör taket vara försett med högabsorberande ljudabsorbenter. Modulerna är anpassade för avskärmning mellan arbetsplatser i t.ex. kontorslandskap, avskärmning av rum, skrivare, kopieringsmaskiner,
faxapparater, datorer mm. Skärmväggen är robust byggd och fungerar även utmärkt
som anslagstavla. Välj från våra olika färger för att få en trevlig avskärmning.

Produktfakta

Brandmotstånd
Uppfyller fodringar för obrännbart material,
flamsäkert ytskikt (klass 1).
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Effektivskärm går även att få som en bordsskärm.

Ljudabsorberande yta
Kontorsskärmar är högabsorberande på båda sidor.
Diagrammet nedan redovisar den tillförda mängden
ljudabsorberande yta per kvadratmeter skärm.

Effektivskärm
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• Skärmen har högsta absorptionsklass A.
• Mycket god skärmreduktion som ger en
bra avståndsdämpning mellan arbetsplatserna.
• Extremt bra mekanisk tålighet och ytskikt
som inte ger intrycksmärken. Tål även
våtavtorkning.
• Modulerna är uppbyggda kring en stålprofil.
• Med ett montagebeslag byggs modulerna
samman rakt eller i vinkel.
• Standardhöjd 1800x600x50 mm men specialformat fås mot beställning.
• Standardkulör för ram, frostgrå. Ram kan
fås i flertal andra kulörer.
• Fungerar även som anslagstavla
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Effektivskärm
Tillbehör

Stödfot
Med justerbara fötter.

Ratt överbeslag
Används istället för skruvar
vid regelbunden justering av
skärmar.

Stödhjul
Med låsbara hjul.

Låsbeslag övre

Låsbeslag undre
Ratt underbeslag
Används istället för skruvar
vid regelbunden justering av
skärmar

Väggfäste
Fäste för att förankra mot
vägg.

Justerbar fot
Används i vissa fall som singelfot där inte stödfot önskas.

Knoppskydd
Skydd för gängor från fot.

Sparkplåt
Skydd i underkant av skärmen.

Montagealternativ
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