
Het EASYindustrie Ceiling is een zeer goed akoestisch en absorberend plafondeiland. 
Dit eiland is speciaal ontwikkeld voor het verbeteren van de akoestiek in een 
productiehal en werkplaats. Het eiland bestaat uit een bruut aluminium kader en 
een akoestische plaat in de kleur wit.

EASYindustry Ceiling 
Akoestisch plafondeiland 

Voordelen 
    Brandveilig
    Modulair opgebouwd
    Verschillende afhanghoogtes

Toepassingen
• Industrie
• Productiehal
• Werkplaats 

Samenstelling
EASYindustry Ceiling is gemaakt van glaswol.

Levertijd
De levertijd van de EASYindustry Ceiling bedraagt 2 tot 
3 weken. 

Dikte 
20 mm. 

Afmetingen
EASYindustry Ceiling is standaard verkrijgbaar in de 
afmeting 1200 x 1200 mm.

Kleur
Wit 

Frame 
Aluminium



#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. 

NL22.1

Montage 
Het EASYindustry Ceiling wordt  geleverd inclusief hangers. De 
eilanden worden aan vier punten in het frame opgehangen. 
De afhanghoogte van de hangers kunt u zelf kiezen. In een 
plafond met zwaluwstaart of  profielplaat adviseren wij een 
minimale ophanghoogte van 25 cm. Hiervoor hebben we 
speciale rigide hangers voor ontwikkeld. Uiteraard kunnen 
wij de plafondeilanden op aanvraag voor u plaatsen.

Reiniging
EASYindustry Ceiling is af te stoffen met een droge doek of 
stofzuiger.

Mileuvriendelijk 
De plafondeilanden zijn 100% recyclebaar.

Brandveiligheid
De plafondeilanden zijn samengesteld uit materiaal dat 
volgens de geldende normen (EN 13501-1) geclassificeerd is 
als brandveilig met Europese brandklasse A1.

www.easy-noisecontrol.nl

EASYindustry ceiling

De absorptiewaarden zijn gemeten 
volgens NEN-EN-ISO 354 : 2003

per m2 eiland

EASYindustry ceiling 1200 x 1200 x 20 mm,
a.o.p 200 mm 

 

EASYindustry ceiling 1200 x 1200 x 20 mm, 
a.o.p 500 mm 
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