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Skapar en tyst arbetsmiljö 

Kulörskärmvägg är framtagen för att enkelt användas flexibelt i olika typer av mil-

jöer. De högabsorberande skivorna gör att ljudnivån i rummet blir lägre samtidigt 

som skärmarna avskärmar ljudet. Valmöjligheterna är många med olika utförande 

och färger. Väljer man att montera hjul på skärmväggen blir det också enkelt att 

flytta på den. Den går även att sammankoppla för att skapa längre sektioner som 

kan vikas ihop. Skärmväggen finns i 29 färger. 

Produktfakta 
• Skärmen har högsta absorptionsklass A. 

• Mycket god skärmreduktion som ger en 

bra avståndsdämpning mellan arbets-

platserna. 
• Dela av ett rum på ett snyggt och smi-

digt sätt. 
• Skärma av en del av ett större rum. 
• Rulla bort skärmväggarna när de inte 

behövs/städning. 

Brandmotstånd 
Uppfyller fordringar för obrännbart 
material, flamsäkert ytskikt (Klass 1).  

Kulörskärm går även att 

få som en bordsskärm. 

Ljudabsorberande yta 
Skärmväggarna är högabsor-
berande på båda sidor. Dia-
grammet nedan redovisar den 
tillförda mängden ljudabsorbe-
rande yta per kvadratmeter 
skärm. 

125 250 500 1000 2000 4000

1 m² Kulörskärm 0,34 0,94 1,63 1,86 1,84 1,72

Absorptionsklass A 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8
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Reduktion 
Kulörskärmen har 15 Rw 
(dB) i medelreduktion, 
uppmätt i laboratorium. 
I verkligheten kanske 
man får ner ljudnivån 
mellan två olika arbets-
platser med 10dB. En 

sänkning med 10dB 
upplevs av örat som en 
halvering av ljudnivån. 
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Kulörskärm 

Skärmväggar finns i 19 olika utföranden. Totalhöjden beror på vilken typ av stödfot som används. 
Standardutförande är ”Stödfot med hjul” (höjd: 54/94mm) 

54 mm 

Höjdmått 39-74 mm 

10-20 mm 

Höjdmått 30 mm Höjdmått 94 mm 

Stödfötterna fun-
gerar även som 
ihopkoppling 
mellan skärmarna. 

Stödfot med fötter Stödfot med tassar 

Övre Låsbeslag Undre Låsbeslag Justerbarfot Väggfäste Bordsfäste Bordsfäste 

S1259 = 1,59 m2 
S1259 = 0,82 m2 

S1867 = 2,35 m2 S1643 = 2,07 m2 

S1259 = 1,30 m2 

S1259 = 1,30 m2 

S649 = 0,82 m2 

Stödfötter 

Tillbehör 

Stödfot med hjul 


