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Over het product
EASYfelt Fency Workspace is een modulair systeem dat bestaat uit akoestische scheidingswanden. Een prachtige 
oplossing voor het creëren van meer privacy en rust op de werkplek! De workspace is opgebouwd uit aluminium 
staanders en elementen gemaakt van 25mm EASYfelt elementen.

Materiaal
De elementen in de EASYfelt Fency zijn gemaakt van PET-vilt 25 mm en verkrijgbaar in de kleuren Dark Grey en Silver Grey. 
De EASYfelt panelen zijn gemaakt van geperste polyestervezels met een hoog soortelijk gewicht dat voor ten minste 30% 
uit gerecyclede PET-flessen bestaat en een densiteit van 120 kg/m3 hebben.

De staanders en voeten van de EASYfelt Fency zijn gemaakt van aluminium en worden standaard geleverd in de kleur 
zwart (RAL 9005).

Afmeting
Alle opstellingen van de EASYfelt Fency Workspace bestaan uit een X-as en een Y-as. De X-as van het scherm is de lange 
zijde van het bureau (het achterpaneel). De Y-as van het scherm is de korte zijde (zijpaneel) van het bureau.

X-afmeting: 1220 / 1420 / 1620 / 1820 mm
Y-afmeting: 820 / 1020 / 1220 / 1420 mm

Hoogte: 1435 / 1635 / 1835 / 2035 mm

Let op: de afmetingen van de EASYfelt Fency Workspace zijn binnenmaten (de lengte van de elementen). 
De staanders van 65 x 65 mm zijn hier nog niet bij opgeteld.

Brandveiligheid
De viltpanelen zijn getest conform EN-13501 en voldoen aan brandklasse B-s1, d0.

Met de oplossingen van EASYfelt  breng je je ruimte tot leven!
EASYfelt is specialist in oplossingen van  akoestisch en duurzaam petvilt. We bieden uiteenlopende oplossingen. 

Disclaimer: Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld, datzelfde geldt voor de testresultaten. 
Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.
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Opstellingen
De EASYfelt Fency Workspace is verkrijgbaar in vijf verschillende opstellingen: L, U, X, T en 
H-opstelling. Wanneer er sprake is van meer dan twee bureaus kunnen de T-opstelling en 
H-opstelling verlengd worden tot: TT, TTT, HH, HHH-opstelling.
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Montage
Fency Workspace wordt je toegezonden als doe-het-zelf pakket met daarin staanders, voetplaten, insteekdop 
met stelvoet, gleufmoeren en schroeven M6x40 en EASYfelt (vilt) elementen. Installatie is zeer eenvoudig 
en ook door minder ervaren klussers uitstekend uit te voeren. Indien gewenst is het mogelijk de Fency Workspace
door het montageteam van EASY Noise Control te laten monteren. Raadpleeg de Fency Workspace montagehandleiding.
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Petvilt 25 mm
Kleurenoverzicht

Dark Grey Silver Grey
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