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STORPRINT Akustikv
När du vill inreda med större dukar utan skarv i eget format. Använd egna foton och illustrationer.

Översikt
Med STORPRINT kan du trycka nästan vilken storlek du vill. Skapa din egen
design med eget val av foton, collage eller illustrationer. STORPRINT är en
effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.
STORPRINT har inga skarvar utan trycks i ett stycke. En fördel är att om vill
byta bilden i framtiden, så behövs endast nytt printat tyg köpas in – aluminiumram och EcoSUND ljudabsorbenter sitter kvar.

Format och Material
STORPRINT tillverkas i eget valt format i längder upp till 3x50 meter utan skarv.
Alla absorbenter är 40 mm tjocka för god ljudabsorption. För specialprojekt med
större format, kontakta oss.

Ytskikt

Över STORPRINT på restaurang Glöd
i Scandinavium. Två 18 meter breda
ljudabsorbenter tillsammans med
ett akustikinnertak ger en behaglig
ljudatmosfär för de upp till 700 gästerna.
Under Trapphall på Exertis CapTech
i Mölndal fick lugnare och naturligare
atmosfär.

Övrigt
FÖRESKRIVNING
Akustikmiljö STORPRINT Akustik. Ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND.
Montage: Kardborre och skruv. Total tjocklek: 40 mm. Format: Ange bredd och
höjd i mm. Ram: Aluminiumprofiler 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 STORPRINT B-s1,d0.

MONTERING

STORPRINT levereras med fotomotiv tryckt på ett polyestermaterial. Vi
rekommenderar minst 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

STORPRINT levereras i delar. Aluminiumprofilerna som utgör ram monteras i
räta vinklar på vägg och ljudabsorbenten fästs med kardborre direkt mot den
bakomliggande väggen. Den tryckta duken spänns över absorbenten och den
påsydda gummilisten förs in i aluminiumprofilens spår, vilket håller duken på plats.
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Bilder
Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv.

Exempel
Bullrig passage med STORPRINT mellan hotell Gothia Towers och Svenska
Mässan. Passagen erbjuder idag ett lugn på väg till och från mässområdet, och
berättar en historia om Göteborg via ett flertal jättelika prints.

STORPRINT kan användas för sponsorer. För idrottsklubben blir lösningen
kostnadsneutral då sponsorerna tar delar av kostnaden. Vid byte av sponsor
printas endast nytt tyg till en bråkdel av kostnaden.

