BOOTH
Booth är en stadig och vacker golvskärm där
materialets yta och den böjda formen ger bra
ljudabsorberande effekt. Den är idealisk att använda i tillfälliga miljöer, där man med två eller
flera skärmar kan bilda en cirkelformad, avskiljd
yta för möten och samtal. Booth är klädd med
dubbelt ljudabsorberande Cullus Molto material. Tyget är spänt med kardborrband över en
lackad stålrörskonstruktion och går lätt att ta av
och tvätta. Skärmens bas och topp är vacker
björkfaner. Konstruktionen är lätt att montera/demontera då den är helt utan skruv.
Materialet Cullus har uppmätts mycket goda akustikegenskaper i förhållande till sin vikt och tjocklek.
Dess goda ljudabsorption skapas av en avpassad
täthet i kombination med dess äggkartongs liknande yta, som bidrar till att diffusera ljudet och
förkorta efterklangstiden.
Textilens ljudabsorption är mätt enligt ISO 10534-1
och ISO 354.
är stickat i flamhärdigt garn, 100 % polyester Trevira CS och möter kraven på brandsäkerhet för offentliga och maritima miljöer. Materialet
maskintvättas i 30 grader.

FAKTARUTA BOOTH
Material textil:
Flamsäkerhet:
Materialyta:
Absorptionsklass:
Höjd:
Längd:
Bredd:
Vikt:
Utförande:

Skötselråd textil:
Miljöcertifikat:

Stickad Polyester Trevira CS
DIN 4102 Klass B1 OCH IMO
4.2 m² / 3 m²
Material: C-A
2060 mm / 1550 mm
1200 mm
450 mm
30 kg
Dubbelt textilmaterial på
monteringsbar rörkonstruktion.
Sockel och topp i björkfanér.
Maskintvätt 30°C
Trevira CS Öko-Tex
Standard 100.
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BOOTH
Booth is a robust and beautiful floor screen, whose
bent form and material surface gives a good sound
absorbing effect and at the same time makes it
possible to retain a view into the room. It is ideal
for use in a temporary environment, where two or
more screens can be combined to form a circular,
separated area for meetings and conversations.
Booth is lined with double sound absorbing Cullus
Molto material. The fabric is fastened with velcro
over a lacquered steel construction, and is easily removed and washed. The base and the top
of the screen are made of beautiful birch veneer.
The steel construction is easily assembled/disassembled since it does not comprise any screws. The
material Cullus has very good acoustic properties
relative to its weight and thickness. Its sound absorption is the result of suited tightness combined
with a surface structure resembling that of egg
cartons. These properties help to diffuse the sound
and shorten the reverberant time. The sound absorption of the fabric has been measured according to ISO 10534-1 and ISO 354.
is knitted of flame resistant yarn, 100 % polyester Trevira CS, and meets the requirements for
fire safety in public and maritime environment. The
material can be machine washed at 30 degrees

EXECUTION BOOTH
Textile material:
Flame resistance:
Area:
Absorption:
High:
Length:
Width:
Wight:
Design:

Knitted Polyester Trevira CS
DIN 4102 Class B1 OCH IMO
4.2 m² / 3 m²
Class C-A
2060 mm / 1550 mm
1200 mm
450 mm
30 kg
Double textile material on
moutable pipe construction.
Base and top of birch wood.
Care textile:
Machine wash 30°C
Environment certificate: Trevira CS Öko-Tex
Standard 100.
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