
EASYceiling Cloud is een akoestisch kaderloos plafondeiland dat op iedere               
gewenste hoogte kan worden afgehangen. Dankzij de strakke uitstraling zorgen 
de EASYceiling Clouds niet alleen voor een goede akoestiek, maar dragen zij ook 
bij aan de esthetiek van een ruimte.

EASYceiling Cloud 
Kaderloos plafondeiland

Voordelen 
    Strakke uitstraling
    Geheel kaderloos
    Diverse afhanghoogtes

Toepassingen
• Kantoren
• Restaurants
• Klaslokalen 

Samenstelling
EASYceiling Cloud is gemaakt van glaswol.

Levertijd
De levertijd van de EASYceiling Cloud bedraagt 2 tot 3 weken. 

Dikte 
40 mm. 

Afmetingen
EASYceiling Cloud is verkrijgbaar in standaard plaatafmetingen 
van 120 x 120 cm, 180 x 120 cm, 240 x 60 cm, 240 x 120 cm 
en 300 x 120 cm (op aanvraag). 

White Frost:
120 x 120 cm: per 4 stuks (minimale afname 4 stuks)
180 x 120 cm: per 2 stuks (minimale afname 2 stuks)
240 x 60 cm:   per 4 stuks (minimale afname 4 stuks)
240 x 120 cm: per 2 stuks (minimale afname 2 stuks)

Overige kleuren:
120 x 120 cm: per 4 stuks  (minimale afname 4 stuks)
180 x 120 cm: per 2 stuks  (minimale afname 4 stuks)
240 x 60 cm:  per 2 stuks   (minimale afname 2 stuks)
240 x 120 cm: per 2 stuks  (minimale afname 4 stuks)

Montage 
EASYceiling Cloud wordt altijd compleet geleverd inclusief 
rigide hangers van 8, 15 of 25 cm. Tegen een meerprijs zijn 
rigide hangers van 35 en 50 cm of verstelbare kabelhangers 
(max. 150 cm) ook verkrijgbaar. Hoe meer ruimte tussen het 
plafondeiland en het plafond aanwezig is (spouw) hoe beter 
de werking.



#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en 
geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het 
gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast 
leveren we een breed assortiment akoestische materialen 
direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie
Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch 
advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor 
een afspraak op locatie.

Gessel 62 3454 MZ De Meern
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer  
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde 
geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan 
deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en 
wijzigingen zijn onder voorbehoud. 

NL22.2

Mileuvriendelijk 
De plafondeilanden zijn 100% recyclebaar.

Brandveiligheid
De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd 
als niet brandbaar conform EN ISO 1182.

www.easy-noisecontrol.nl

EASYceiling Cloud

De absorptiewaarden zijn gemeten 
volgens EN 354:2003

EASYceiling Cloud 1200x1200, 
a.o.p 400 mm 

EASYceiling Cloud 1200x1200, 
a.o.p 200 mm

EASYceiling Cloud 1200x1200, 
a.o.p 1000 mm 

per paneel

Kleur

White Frost Dark Diamond

Golden Field

Goji Berry

Highland Fog

Cloudy Day Eucalyptus Leaf

Fresh Clover Wet Sand Morning Drizzle

Moonlight Sky Ruby Rock

Sage Garden Scallop Shells Ocean Storm Peach Rose

Sunset Heat Volcanic Ash Silent Steam Silk Slate

Silver Stone

Summer Forest
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