
PRINT Ljudabsorberande tavlav

Översikt
Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. Om du 

vill hjälper vi dig med ett motiv. PRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av 

EcoSUND som består av återvunnen PET. Tavlor av PRINT jobbar effektivt med 

tidiga ljudreflexer på väggytor i huvudhöjd vilket fångar mänskligt tal. PRINT 

erbjuds med olika typer av ramar för att matcha övrig design.

Ytskikt
PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira 

CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum 

om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Bilder
Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv. 

Vi har även en serie, Nordic Art Signature Series, med utvalda konstnärer. Verken 

levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor. Läs mer på akustikmiljo.se

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank. 

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö PRINT Ljudabsorberande tavla. Ljudabsorbent tillverkad av 

EcoSUND. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 

600x600 mm. Ram: Ex Metallram svart. Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

MONTERING 

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de 

förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montagelist 

för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avsku-

ren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt   Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Print Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

50 mm Trevira 100 0,10 0,35 0,75 1,0 1,0 0,90 0,90 0,95
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PRINT är en väldigt uttrycksfull ljudabsorbent i och med 

att både foto eller illustration/konst kan användas. Val av 

ram samt hur den belyses bidrar till effekten.

PRINTPRINT LJUDABSORBERANDE TAVLA

Kärnmaterial EcoSUND 
Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND som är synligt från sidan vid rak 

avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.
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Format och Material
PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format. 

Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. 

Priser
Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj bild 4. Välj längd på 

ev montagelist (se sid 51) Exempel på artikelnummer: A10111-02-02 är en 

600x600x50 mm PRINT med lackerad svart ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART 

Format Art nr Pris

600x600x50 mm A10111-02- 

1200x600x50 mm A10112-02- 

1200x900x50 mm A10113-02- 

1200x1200x50 mm A10114-02- 

1600x1200x50 mm A10115-02- 

2400x1200x50 mm A10116-02- 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj bild 3. Välj längd på ev montagelist 

(se sid 51) Exempel på artikelnummer: A10111-03 är en 600x600x50 mm 

PRINT med tygomvik och dold ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM 

Format Art nr Pris

600x600x50 mm A10111-03 

1200x600x50 mm A10112-03 

1200x900x50 mm A10113-03 

1200x1200x50 mm A10114-03 

1600x1200x50 mm A10115-03 

2400x1200x50 mm A10116-03 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND  

3. Välj bild Exempel på artikelnummer: A10111-04-02 är en 600x600x50 

mm PRINT med rak avskuren kant av svart kärnmaterial med valfri bild (foto/

illustration).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRNMATERIAL SYNLIGT) 

Format Art nr Pris

600x600x50 mm A10111-04- 

1200x600x50 mm A10112-04- 

1200x900x50 mm A10113-04- 

1200x1200x50 mm A10114-04- 

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 51
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