Skapar en tyst arbetsmiljö

Palettskärm

Palettskärmväggar är anpassade för bullriga och stökiga miljöer såsom skolor, förskolor, dagcenter och kontor. Flexibel koppling mellan enheterna gör det enkelt att
flytta och placera ut skärmväggarna i önskad position. De lägre varianterna passar
särskilt bra på förskolor, eftersom man lätt kan se över skärmen. Med de ljudabsorberande akustikskivorna tillför skärmen högabsorberande yta som effektivt sänker
ljudnivå och efterklangstid.

Produktfakta

Brandmotstånd

• Skärmen har högsta absorptionsklass A.
• Mycket god skärmreduktion som ger en
bra avståndsdämpning mellan arbetsplatserna.
• Dela av ett rum på ett snyggt och smidigt
sätt.
• Skärma av en del av ett större rum
• Rulla bort skärmväggarna när de inte behövs/städning.
• Absorbenterna i skärmarna har ett ytskikt

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert
ytskikt (Klass 1).

Reduktion
Palettskärmen har 15
Rw (dB) i medelreduktion, uppmätt i laboratorium. I verkligheten
kanske man får ner ljudnivån mellan två olika
arbetsplatser med 10dB.
En sänkning med 10dB
upplevs av örat som en
halvering av ljudnivån.

Glasfiberväv
Klarar dammtorkning och dammsugning.
Glasfiberväven är stark.
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Absorptionsklass A

Frekvens Hz

Pale tts kärm går även
att få som bordsskärm.
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Skärmväggarna är högabsorberande på båda sidor. Diagrammet nedan redovisar den
tillförda mängden ljudabsorberande yta per kvadratmeter
skärm.

Palettskärm

Absoflex Skärmväggar finns i 17 olika utföranden. Totalhöjden beror på vilken typ av stödfot som
används. Standardutförande är ”Stödfot med hjul” (höjd: 54 alt. 94mm)

S1643 = 2,07 m2

S1867 = 2,35 m2

S1259 = 1,30 m2

S1259 = 1,59 m2

S1259 = 0,82 m2

S649 = 0,82 m2
S1259 = 1,30 m2

Höjdmått 94 mm

Stödfötter
Stödfötterna fungerar även som
ihopkoppling
mellan skärmarna.

Höjdmått 39-74 mm

54 mm

Höjdmått 30 mm

10-20 mm

Stödfot med hjul

Stödfot med fötter

Stödfot med tassar

Tillbehör

Övre Låsbeslag

Undre Låsbeslag
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Bordsfäste

Bordsfäste

