acoustic products

®

SABINN PANEL

Als u kiest voor het gebruik van fotografie in een ruimte, kies dan voor het
beste. Sabinn S-PANEL gebruikt hoogwaardige sublimatie technieken die een
verbluffende fotografische kwaliteit geven. Gecombineerd met een uitstekende
absorpsie van galm!

Sabinn S-Panel acoustic products

Sublimatie

Paneelformaat, dikte 40-50mm
800 x 1800 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 2400 mm

Middels verhitting en vacuum worden de
inkten onder de laklaag aangebracht.
Doordat de inkten ook in de perforatie
aangebracht worden onstaat er een
interressant beeld, onder een hoek zijn bv
meer details zichtbaar als recht van voren.

Ook afwijkende formaten zijn mogelijk
Akoestische vulling
Geluidsabsorberend product gemaakt van
deels gerecyclede polyestervezels.
Het materiaal geeft geen gevaar voor
allergische reacties, huidirritaties of
ademhalingsproblemen. Er is geen
stofvorming en het bevat geen chemische
bindmiddelen.
100% recylcebaar.
Geluidsabsorptie
D20/50 mm: NRC = 0,75; αw = 0,75
D20/100 mm: NRC = 1,05; αw = 1,00
D40/50 mm: NRC = 0,90; αw = 0,85
De geluidsabsorptie wordt weergegeven in
de grafiek.
De absorptiewaarden zijn gemeten volgens
EN 354 : 2003. D20/20 = densiteit
20 kg/m3 en dikte 20 mm.
Brandclassificering
• EN 13501-1: 2002 brandklasse B,
rookgetal S2, drupgetal D0.
Rapportnr: 2006 - Efectis - R0690
• DIN 4102 B1
• MVSS 302
Dit houdt in dat het materiaal o.a. is
toegestaan in vluchtroutes en overige
ruimtes.

• sterk en krasbestendig, hufterproof
• hoge geluidsabsorbtie
• hygiënisch en eenvoudig te reinigen
• hoogwaardige fotokwaliteit
• flexibel toepasbaar
Duits bouwbesluit: toelatingsnummer:
Z-23.1.3-278
De Sabinn DOMOS is leverbaar in diverse
RAL kleuren en houtsoorten.
Infomeer naar de mogelijkheden om
de Sabinn DOMOS precies naar wens aan
te passen.

SABINN heeft een eigen studio waar we
aangeleverde beelden kunnen bewerken en
controleren op toepasbaarheid.
Wij beschikken over een uitgebreidt HR
fotoarchief en een fotostudio.

Materiaal
Staal 37, geperforeerd 3-5, dikte 1,5mm
Afwerking dubbele poedercoating
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