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Baffle akustyczne
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Materiał: Filc PET
Min. 60% z przetworzonych butelek
PET
Efekt pochłaniania i odbijania dźwięku
Łatwy do zamontowania i czyszczenia
Nadający się do ponownego recyklingu
Kraj produkcji: Polska

Grubość
(mm)

Ilość baffli
Dystans między
bafflami (mm)

Szerokość
(mm)

Długość
(mm)

Wysokość
baffli (mm)

12 15 200 1180 3000 300

18 14 200 1180 2800 300

24 15 200 1180 300 300

Product sheet

Sufit akustyczny z filcu PET to eleganckie rozwiązanie do wygłuszania wnętrza.
Dostępny jest w kilkudziesięciu kolorach, dzięki czemu łatwo dopasujesz go do
wystroju danego wnętrza. 
Zaokrąglone krawędzie dodają miękkości i pogłębią komfort akustyczny wynikający
z zastosowania naszego sufitu nad źródłem hałasu, np. stołem konferencyjnym.

Specyfikacja

Grubość baffli : 12mm/ 18 mm/ 24 mm
Gęstość materiału: 1900g/m
Klasa trudnopalności: B, s1
Sposób montażu: zawiesia montażowe
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Paleta kolorów 9mm |  18mm Paleta kolorów 12mm |  24 mm

snow white chambray charcoalonyxmarble

hurricane dark gray

slate

mountain mist sky galaxy cobalt

catalina Blue midnight bottle green mineral green lime grass

linen biscuit cashmere desert sand coffee late stone wall

carmel milk cocoa coconut pinkish red carmine light burgundy

red wine sunshine orange grape wineberry

claud sandstone oceanblue smokeraw umber

dark night emerald

eternal deep

black sesame antracite iron carbon gray

pale slate greige gazpacho paprica amber drab

pesto olive malachite woodland mustard wasabi

plunge dark turquoise dark cerulean glacier moonstone blue downy

Jagged Ice light blue rose quartz light coral bulgarian rose dark burgundy 

light olive khaki pale oyster

*Kolory filzbee, które widzisz, różnią się w zależności od charakterystyki ekranu Twojego
telewizora/komputera/tabletu/smartfona, chociaż są wybierane tak, aby były najbliższe oryginalnym odcieniom
kolorów. Aby mieć pewność swojego wyboru zalecamy obejrzenie próbek filcu PET.



Wybierając nasze produkty przyczyniasz się do
eliminacji plastiku z naszego środowiska! 

Dziękujemy!

filzbee.com T +48 790 274 284

E myfelt@filzbee.com

Produkujemy z pasją!
298

butelek PET przeobraziło się w jeden 
arkusz filcu PET o grubości 12 mm?

Czy wiesz, że


