vierkant: 600 x 600 mm
vierkant: 1200 x 1200 mm
rechthoekig: 600 x 1200 mm
rechthoekig: 600 x 1800 mm

SP-500 doorzak
Effect doorzak plafondtegel
Afzonderlijk uitneembaar
Optimaal akoestisch resultaat
Eenvoudige installatie

Easy eﬀect

Plafond

Schaduweffect systeemplafond doorzak
Meer subtiele profielen na montage

www.spceilingtrading.com

SP-500 doorzak

Voordelen
Eenvoud en toch eenvoudige installatie met hoge akoestische waarden
bereikt u nu met de SP plafondpanelen van SP Ceiling Trading. Door de
lichte verdieping van deze doorzak plafondtegel ontstaat een schaduweffect. De profielen worden met deze doorzaktegel meer subtiel zichtbaar ten opzichte van de basis tegel.
Het plenum blijft goed bereikbaar omdat elk paneel afzonderlijk, van
onderuit uitneembaar is. Hierdoor blijft, na oplevering altijd de mogelijkheid bestaan om installaties boven het plafond aan te passen.
Als u kiest voor de SP-500, kiest u voor eenvoudig gemak met een hoge
dosis kwaliteit en flexibiliteit.

Afmetingen
Vierkant:
Rechthoekig:
Rechthoekig:
Vierkant:

600 x 600 x 15 mm
600 x 1200 x 20 mm
600 x 1800 x 20 mm
1200 x 1200 x 25 mm

Profiel

Overige informatie
Geluidsabsorptie: excellent αw = 0,90
Brandreactie:
euroklasse A2 - S1 - D0
Lichtreflectie:
y = 84,1%

Toepassing
Daar waar de visuele invloed groot is of speciale effecten van belang zijn
is de SP-500 doorzak ideaal inzetbaar. Restaurants, hotelkamers, kantoren, winkels, showrooms, ziekenhuizen, klaslokalen, auditoria, etc. kunnen eenvoudig en snel worden voorzien van deze kwalitatief uitstekende
plafondtegel.
Ook toepasbaar in bestaande profielen om de look van de ruimte te
verfrissen.

Akoestische tabel
600 x 600 x 15 mm
1,2

Frequentie
(HC)

Absorptie
Coefficent

125

0.64

250

1.00

500

0.96

0,4

1000

0.80

0,2

2000

0.92

0

4000

1.00

NRC

0.90

NRC Ƚ

1

Levering en prijzen
Wij leveren solide panelen met een uiterst scherpe kwaliteit/prijs verhouding. Kijkt u op www.spceilingtrading.com voor onze relevante informatie over levering en prijsaanvragen.
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