
Hoogwaardige geluidsabsorberende schermen, aan beide zijden voorzien van een foto 
naar keuze. Robuust, stevig en een zeer goede geluidsabsorptie door de dikte van 80 
mm. De harde kern zorgt er ook voor dat geluid niet makkelijk door het scherm heen 
gaat.

EASYphoto
Akoestisch scherm

Voordelen 
     Maatwerk mogelijk
     Robuust en stevig scherm
     Voorzien van afbeelding naar keuze

Toepassingen
• Kantoren
• Woningen
• Restaurants
• Klaslokalen

Levertijd
2 a 3 weken.

Framedikte 
De framedikte van 80 mm is opgebouwd uit een verzwaarde kern 
en 40 mm akoestische wol aan beide zijden.  

Maatwerk 
Het EASYphoto akoestisch scherm wordt op maat 
geproduceerd en is in ieder formaat verkrijgbaar met een 
eigen foto of ontwerp naar keuze. Neem contact met ons op 
voor de mogelijkheden.

Toesturen foto
Naast een afbeelding kunt u ook kiezen om het paneel te 
voorzien van een illustratie of unikleur. U kunt hiervoor 
gebruik maken van rechtenvrije stockfoto’s, verkrijgbaar via 
de website van 123RF: http://nl.123rf.com/.

Vervangen afbeelding mogelijk
De afbeelding wordt geprint op een akoestisch open doek. 
Dit doek wordt op slimme wijze in het frame gespannen 
en is eenvoudig binnen enkele minuten te monteren en 
demonteren. Dit maakt het ook heel eenvoudig en goedkoop 
om van print te wisselen; u hoeft alleen een nieuw doek aan 
te schaffen en niet een compleet nieuw systeem.



#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. 
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Onderhoud
Het doek kan voorzichtig onder laag vermogen worden 
afgezogen. Mocht er een vlek op het doek komen kan 
deze met een schone, vochtige doek afgenomen worden. 
Indien dit niet werkt kunt u proberen het doek te 
wassen op 30 graden (niet centrifugeren) in de wasmachine.

Let op: Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen
zoals afwasmiddel etc.

www.easy-noisecontrol.nl


