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PRODUKTBESKRIVELSE
AKUART SmartWall er en hel ny slags skærmvæg. Den er unik fordi de printede lærreder på både for- og bagside er udskiftelige. 

Dette baner vejen for at skabe et anderledes visuelt udtryk, alt efter hvilken side af skærmvæggen du kigger på. AKUART 

SmartWall er kategoriseret i absorptionsklasse A, den bedst mulige absorptionsklasse. Dette sikrer at udbredelsen af lyd i et 

givent område bliver effektivt stoppet. Skærmvæggen absorberer op til 95% af den lydenergi, der rammer den, i frekvenserne 

500-4000Hz. Denne skærmvæg er perfekt for alle typer af organisationer, hvor lyde fra f.eks. servere, printere, kolleger etc. 

skaber akustiske problemer. 

SPECIFIKATIONER
Produkt:  Skærmvæg med udskiftelige tekstillærreder

Kernemateriale: 40 mm tæt glasuld

Lærred:  Polyesterblanding

Ramme:   60 mm pulverlakeret aluminumprofil (hvid)

Fødder:   Stål med hvid pudderbelægning

Hjul:   Kant - polyamid i hvid, Hjulbane - Polyuretan

Den ultra tynde profil indrammer  på 

elegant og diskret vis både forside og 

bagside  af skærmvæggens motver.

Lærredet på både for- og bagside  er 

udskifteligt, og kan let afmonteres fra 

rammen ved hjælp af AKUART mærket. 

Lærredet kan vaskes på et skånsomt 

vaskeprogram ved 40 grader.  

SmartWall er også tilgængelig med hjul. 

Slanke, drejelige hjul med totalbremse 

gør det let at rykke skærmvæggen 

omkring.
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SKRÆDDERSYEDE FORMATER (BxHxD)
Det smarte AKUART design gør det muligt at levere skræddersyede formater 

på op til b: 2700 x h: 1800 mm i ét stykke. 

Skræddersyede formater udregnes efter standard kvadratmeterpriser og har ingen 

yderligere omkostninger. ?

STANDARDFORMATER (BxHxD) 
1210X1520X60 mm | 1520X1210X60 mm | 2000x1210x60 mm | 1810x1210 mm 

1210 x 1520 2000 x 1210 1810 x 12101520 x 1210

PROFIL / FOD

HVID
Farve RAL 9016 

Glans 30 %

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE
Ramme: Tåler daglig afstøvning, støvsugning  

 og ugentlig våd klud.

Lærred:  Tåler daglig afstøvning, støvsugning  

 og våd klud.

Vask: Lærred tåler maskinvask på skånsomt  

 vaskeprogram på 40 grader.  03 | BOOMERANG WHEELS

02 | BOOMERANG

01 | WINGS

FØDDER

PROFILER I SPECIALFARVE
Alle RAL farver er tilgængelige. 

Ved specialfremstillede farver vil der 

blive opkrævet yderligere gebyr.

40

TRÆPROFIL

BIRK
Lamineret 
Birkefiner

PROFILER I TRÆ
Ved specialfremstillede profiler i træ 

vil der blive opkrævet yderligere gebyr.
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AKUSTISK KERNEMATERIALE    
Absorption:  Test resultater i henhold til EN ISO 354

   Klassifikation i henhold til EN ISO 11654 

Brandsikkerhed:  Brandhæmmende materiale. Klassifikation EN ISO 1182

Miljø:    Indeklimamærket, CE mærket, Anbefalet af det Svenske Astma

   og Allergi Forbund, Den finske M1 emissionsklassifikation af

   byggevarer, Det Internationale Genbrugs mærke, Svanemærket.

LÆRRED 

Brandsikkerhed:  Brandhæmmende materiale. Klassifikation B-s1 i henhold til DIN EN 13501-1

Miljø:   Testet fri for harmfulde stoffer i henhold til Eco-Tex 100

ABSORPTION  
Absorptions Klassifikation: Klasse A

Absorbering:  αw = 0.95
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MÅLINGER &
CERTIFICERINGER
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