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Over het product
EASYfelt Baffle Elements zijn verticaal hangende akoestische elementen gemaakt van geperste polyestervezels met 
een hoog soortelijk gewicht. De baffles absorberen geluidsreflecties waardoor de nagalmtijd in een ruimte wordt verminderd.

Materiaal
EASYfelt Baffle Elements zijn gemaakt van thermisch gebonden polyestervezels. Hiervan is circa 30% van gerecycled polyester. 
Het materiaal is stevig en licht.

Afmeting
De EASYfelt Baffle Elements zijn verkrijgbaar in vijf uitvoeringen met verschillende afmetingen.

Uitvoeringen:
• Circle: 100 x 100 cm
• Half Circle: 50 x 100 cm
• Rectangle: 75 x 50 / 100 x 50 / 150 x 50 cm
• Square: 50 x 50 / 100 x 100 cm
• Banner: 150 x 100 cm

Brandveiligheid
Dit product is brandvertragend volgens DIN4102 klasse B1.

Montage
De EASYfelt Baffle Elements worden geleverd inclusief verstelbare kabelhangers. Per element heb je de keuze uit kabelhangers
 van maximaal 150 of 400 cm. Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen bij dit product.

Het is mogelijk om vierkante elementen onder elkaar op te hangen (maximaal 3 stuks). Vraag hiervoor naar de mogelijkheden, 
hier kunnen wij speciale connectors voor leveren.

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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Afmetingen

100 x 100 cm 100 x 100 cm 100 x 50 cm 50 x 50 cm

Afwerkingen

rond h ken ronde hoeken onder

Rechte hoeken Facet rand

Ronde hoeken Ronde hoeken onder

75 x 50 cm

150 x 100 cm 150 x 50 cm 150 x 100 cm 50 x 100 cm



Petvilt 25 mm
Kleurenoverzicht

Dark Grey Silver Grey
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