
Desk

Akoestisch bureauscherm

Lotus Imane
Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396



Desk
Desk is een hoogwaardig akoestisch bureauscherm met een zeer hoge absorptie waarde. Het akoestische scherm kan met 
een bureauklem aan het bureau worden bevestigd. Of bij verstelbare bureau’s kan het scherm vrij op T-poten staan.

De akoestische schermen hebben rechte of afgeronde hoeken, de randafwerking van het bureauscherm is standaard 
gelakt in ral 9010, 9006 of 9007. De akoestische bureauschermen zijn uitvoerbaar in een aantal stoffen naar keuze, 
o.a. Camira Blazer Lite en Gabriel Soul.

Geluid absorberen is het meest effectief bij de bron. Een hoogwaardig bureauscherm is daarom de eerste stap bij het 
oplossen van een akoestisch probleem. De vulling van de Desk schermen bestaat uit een akoestische wol van gerecyclede 
kleding met een absorptie waarde van αw=0,95. 



Desk
Opstellingen.

hoogte

breedte

R=50 

T - opstelling ( T-poot )

Technische omschrijving
Akoestiek

Materiaal  : 50 mm dik gecoat aluminium kader, recht of afgerond radius 50 mm
Afwerking kader  : poedercoating ral 9006, 9007 of 9010 *
Stoffering  : Gabriel Soul / Soul melange | Camira Blazer Lite *
   : visual branding d.m.v. full color geprinte stof
Akoestische vulling : gerecycled textiel, 85% katoen DUBO keur
Akoestische waarde : aw= 0,95
Montage  : met bureauklem, of vrijstaand op T-poot

* Andere kleuren kader en stoffering zijn mogelijk, neem hiervoor contact op voor meer informatie

Afmetingen

Breedte  Hoogte

1200  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.
1300  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.     
1400  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.     
1500  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.     
1600  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.
1700  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.
1800  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.
2000  400   |   500   |   600   |   700   |   800   mm.     

* Andere afmetingen zijn mogelijk, neem hiervoor contact op voor meer informatie

www.in-zee.nl  |  zoeterwoudseweg 21d Leiden  |  +31(0)715352210

R=50 

Lotus Imane
Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

Lotus Imane


