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De akoestische producten dragen bij een duurzame 
werk-, leer- en leefomgeving, die flexibiliteit biedt 
voor de mensen die deze producten gebruiken. 
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Akoestische vulling op basis van gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen schimmelvorming en 
voldoet aan brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95

Duurzaam Akoestiek
Geluidsabsorptie
Met geluidabsorptie wordt het afbreken van de 
geluidsgolven bedoeld. Harde materialen breken 
de geluidsgolven in kleinere mate af, terwijl zachte 
materialen de geluidsgolven in grote mate afbreekt. 

Een te lange nagalm kan er voor zorgen dat er slecht 
gecommuniceerd kan worden en kan zelfs leiden tot 
gehoorschade. Het is dus erg belangrijk om genoeg 
geluidsabsorberend materiaal en een ruimte te 
hebben.

Galm verminderen
Galm is in principe eenvoudig tegen te gaan door 
het toepassen van geluidsabsorberende materia-
len. Deze materialen zorgen ervoor dat het geluid 
niet weerkaatst wordt, maar juist geabsorbeerd 
wordt. Een veel gebruikte oplossing tegen galm 
is het toepassen van akoestische panelen aan de 
muur. Wij bieden een goed werkende oplossing 
voor thuis of op het werk die ook nog eens ter 
decoratie dient.

Vervezelde spijkerbroeken
 zorgen voor de geluiddemping 

in onze producten.
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Duurzaam
In onze akoestische oplossingen verwer-
ken we vervezelde en geperste spijker-
broeken. Van concentratiescherm tot 
akoestisch wandpaneel, divider en opzet-
wand, ze worden allemaal gevuld met dit 
duurzame absorptiemateriaal. De spijker-
broeken gaan echter niet rechtstreeks in 
onze producten hier gaat een heel proces 
aan vooraf. 

Stel zelf samen!

Kies zelf je stoffering 
of print en wissel 
eenvoudig. 

Het whiteboard wordt 
standaard uitgevoerd 
met een wit frame

Onze akoestische oplossingen zijn geheel zelf samen 
te stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering, en het 
type voetstel. Alle stofferingen zijn eenvoudig te 
verwisselen. 

Kies voor een alu, wit 
of zwart frame. 
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AKOESTISCHE
OPLOSSINGEN

Whiteboard Roomdivider

Plafondpaneel Wandpaneel ConcentratieschermThuiswerkscherm

BureaudividerBureauscherm
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Whiteboard
Dit akoestisch whiteboard mag niet ontbreken op jouw kantoor 
of school. De hoge akoestische waarden zorgen voor rustige 
brainstormsessies en met het hoogwaardige whiteboard kun je jouw 
ideeën jarenlang noteren. Het akoestisch whiteboard is eenvoudig te 
verplaatsen, waardoor men snel in de gewenste setting creatief bezig 
kan gaan. Het whiteboard is verkrijgbaar in een hoge en lage variant en 
met een enkel- en dubbelzijdig whiteboard.

Creatief zonder geluidsoverlast!
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Het akoestisch whiteboard bestaat voor 
een groot deel uit hoogwaardig akoestisch 
materiaal en zorgt hierdoor voor een flinke 
afname van de galm in de ruimte. Het 
geïntegreerde whiteboard is zeer handig 
te gebruiken voor tal van doeleinden, zoals 
brainstormsessies, vergaderingen, onderwijs 
etc. Het magnetische schrijfoppervlakte is 
voorzien van een dubbele laag geëmailleerd 
staal met een krasvaste en porievrije toplaag.

Hoogwaardig emaille staal 
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product    afmeting ( b x h )
Whiteboard laag   119 x 150 cm
Whiteboard hoog  119 x 190 cm
Whiteboard laag dubbel  119 x 150 cm
Whiteboard hoog dubbel  119 x 190 cm
Whiteboard goalpoot  100 x 187 cm

* Bij het enkelzijdige whiteboard is zowel de onderkant 
als de achterkant akoestisch. Bij het dubbelzijdige 
whiteboard is alleen de onderkant akoestisch.

Specificaties

specificaties
frame  5cm - kleur: wit 9016
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
voetstel  standaard  |  plat  |  verrijdbaar  |  goal
positie voetstel standaard 5cm uit de kant

Optioneel
whiteboard: 119x100cm geëmailleerd staal
kabelgoot: 119cm magnetisch (optioneel)
starterspakket: optioneel

standaard voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 3cm

platte voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
dikte: 0,6cm

verrijdbare voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 11cm

goal voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 68cm
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Roomdivider
De akoestische roomdivider is een duurzame manier om een ruimte 
tijdelijk of permanent af te scheiden. Niet alleen visueel hebben 
deze ruimtedelers een functie, het 40mm dikke akoestisch materiaal 
vervaardigd uit gerecyclede kleding zorgt voor een aangenaam 
akoestisch klimaat. Deze combinatie van het al dan niet tijdelijk visueel 
en akoestisch afscheiden, zorgt voor een grote mate aan flexibel en 
optimaal gebruik van een ruimte. 

Meer privacy, minder ruis
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‘‘De akoestische dividers zijn zeer gebruiksvriendelijk. Ze 
hebben dan ook al op verschillende plaatsen gestaan. 

makkelijk verplaatsbaar en snel even tussen te schuiven. De 
roomdividers hebben een mooie uitstraling, fijn dat het doek 

makkelijk te wisselen is.’’

Wissel eenvoudig van stoffering
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
voetstel  standaard  |  plat  | verrijdbaar
positie voetstel 25cm uit de kant tenzij anders aangegeven

voetstellen

standaard voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 3cm

platte voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
dikte: 0,6cm

verrijdbare voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 11cm

Specificaties
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Bureauscherm
Heb je op de werkplek last van bellende of voorbijlopende collega’s, 
of ligt de tafel van je collega’s vol met rotzooi, dan ben je snel afgeleid 
van je eigen werk. Akoestische bureauschermen worden gebruikt 
om afleidingsprikkels, zoals beweging en geluid op de werkplek te 
verminderen. Ze zorgen daarmee voor een toename van de concentratie 
en productiviteit van de gebruiker.

Verminder afleidingsprikkels als 
beweging en geluid
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Opzetwand
De akoestische opzetwand is een 
bureauscherm dat op het tafelblad geklemd 
wordt middels twee bladklemmen. Het 
paneel begint hierbij 1,5cm vanaf de 
bovenkant van het tafelblad, waardoor 
kabels eenvoudig onder het paneel door 
kunnen. Voor een merkbaar akoestisch effect 
adviseren wij om het paneel minimaal 50cm 
hoog te bestellen.

Voorzetwand

Tussenwand

De akoestische voorzetwand is een variant 
op de opzetwand die niet op, maar voor 
de tafel geklemd wordt. Het voordeel 
van dit akoestisch paneel is dat hij ook als 
schaamschot dienst doet. Met name bij zit-sta 
werkplekken is dit een gewenste situatie. De 
plek van de bladklemmen wordt per project 
bepaald, waardoor de hoogte van het paneel 
boven en onder het blad naar wens bepaald 
kan worden.

Het akoestische tussenscherm is een 
bureauscherm voor duo-werkplekken. Dit 
scherm wordt op het frame van de tafel 
tussen de werkplekken in gemonteerd. 
Dit kan schadevrij door middel van twee  
krachtige magneten of door middel van 
schroefdraad door het tafelframe. Door 
de bevestiging op het frame kunnen de 
tafelbladen los bewegen ten opzichte van 
het akoestische bureauscherm.



13

Opzetwand Tussenwand Voorzetwand
meerprijs: €40

specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
type  opzetwand  |  voorzetwand  |  tussenwand
positie  25cm uit de kant tenzij anders aangegeven

bevestiging

Specificaties

70mm
30mm

30mm
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Bureaudivider
De akoestische bureaudivider is met name een goede uitkomst bij zit-
sta bureaus en geschakelde bureaus. Deze akoestische wand staat 
op een 60cm hoge voet. Het voordeel van deze hoge voet is dat  de 
bureaudividers, ongeacht de hoogte van de tafel, op één niveau uitgelijnd 
blijven. Door het paneel door middel van een goalpoot op te hogen blijft er 
een optimale beenruimte en luchtcirculatie maar wordt toch een visuele 
en akoestische rust gecreëerd.

Creëer een visuele en akoestische rust
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‘‘We zitten met een grote verkoop binnendienst 
op één afdeling, wat veel rumoer en beweging 
met zich meebrengt. Het toepassen van de 
akoestische bureaudividers gaf gelijk een 
gigantisch effect in visuele rust en eenheid. 
Eenmaal in gebruik merken we dat ook het 
akoestisch effect groot is, het geluid zing niet 
meer rond en het praten van collega’s zorgt 
voor een stuk minder overlast.’’

Visuele eenheid
Doordat de bureaudividers altijd op één vaste 
hoogte staan wordt rust en eenheid uitgestraald in 
een ruimte. Uiteraard is afmeting geheel na eigen 
keus te bepalen.

Rust en stilte
De akoestische bureaudivider zorgt door zijn 
hoge akoestische waarden voor een behoorlijke 
geluiddemping op de werkplek. Niet alleen 
akoestisch, maar ook visueel gezien geeft dit 
scherm rust en overzicht.

Prettig werkklimaat
Doordat de bureaudivider op een verhoogd 
voetstel van 60cm staat wordt beenruimte niet 
gehinderd en vindt er een optimale luchtcirculatie 
plaats.

Voordelen bureaudivider

Zonder enige montage
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
voetstel  hoog voetstel 60cm
positie voetstel 25cm uit de kant tenzij anders aangegeven
optioneel verrijdbaar voetstel 68cm hoog

voetstel

Specificaties
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Plafondpaneel
De akoestische plafondpanelen zorgen ervoor dat geluidsgolven in een ruimte gebroken worden, 
waardoor de galm in de ruimte verdwijnt. De plafondpanelen zijn esthetisch zeer verantwoord, 
doordat de panelen in de ruimte op gaan. De panelen zijn ook te voorzien van een fotoprint, 
waardoor het juist echte eyecatchers worden.
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Als het nodig is om de akoestiek te verbeteren, 
dan biedt ons akoestische plafondpaneel 
uitkomst. Dit op maat gemaakte paneel kan 
eenvoudig aan een plafond of systeemplafond 
bevestigd worden en dempt overtollig geluid en 
galm in een ruimte. De panelen zijn voorzien van 
een 40mm dik absorptiemateriaal en kunnen 
naar wens bedrukt worden met een print naar 
keuze. De akoestische plafondpanelen worden 
ook vaak in combinatie met akoestische 
wandpanelen toegepast.

Onopvallend 
aanwezig!
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
bevestiging standaard met ophangogen
optioneel met een van onderstaande ophangkabels

Specificaties

2. dwarsanker 3. twisterclip1. deco

optionele bevestiging

plafond bevestiging
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Baffle
De akoestische baffles zorgen ervoor dat geluidsgolven in 
een ruimte gebroken worden, waardoor de galm in de ruimte 
verdwijnt. De baffles zijn uitermate geschikt voor gebruik 
in kantoren, scholen en publieke gebouwen. Baffles zijn 
eenvoudig te monteren aan het plafond en geven een moderne, 
architectonische sfeer aan een ruimte. 
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
bevestiging standaard met ophangogen
optioneel met een van onderstaande ophangkabels
  soort ophangsysteem in overleg

Specificaties

2. dwarsanker 3. twisterclip1. deco

plafond bevestiging

optionele bevestiging
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Wandpaneel
Last van een storende galm en toe aan een nieuwe uitstraling van je huis, 
kantoor of restaurant? Met onze akoestische wandpanelen verbeter 
je zowel de akoestiek als de uitstraling van een ruimte. We maken de 
akoestische wandpanelen geheel op maat en komen deze kant en klaar 
afleveren. De stoffering wordt in een luxe aluminium frame gespannen 
en is eenvoudig verwisselbaar voor een nieuwe.

Verbeter zowel de akoestiek als 
de looks van een ruimte
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Verwissel van 
print en creëer een 
nieuwe uitstraling
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
ophangsysteem  excentrische schijven
optioneel bevestiging d.m.v. magneten 

bevestiging handleiding

Specificaties

- Meet op waar u het wandpaneel wilt ophangen.

- Markeer de plek waar de ophangschijven moeten komen. De bovenkant van het paneel hangt 45mm hoger dan deze hartmaat van de schroef.

- Houd de schijf met de nul naar boven en schroef deze vast in de muur met een bijpassende plug. 

- Kijk of de schijven waterpas hangen en draai deze zo nodig naar boven of na beneden bij.

- Hang het wandpaneel op aan de schijven. Zorg dat de rand van het frame goed achter de schijf zit.

- Indien het paneel aan de onderzijde los van de muur hangt kunt u deze vastzetten met de bijgeleverde klem. (Is dit niet nodig, dan ben je klaar.)

- Haal het doek aan de onderzijde iets los door middel van de lus aan het doek of gebruik een pinnetje om een van de onderste hoeken los te halen en  
   zo het doek aan de onderzijde los te halen. Schuif de middelste akoestische plaat opzij of verwijder deze. 

- Bevestig de klem in de muur zoals hier boven afgebeeld.

- Breng de akoestische plaat weer terug op de plek en span het doek terug in het frame.

- Druk eventuele losse draadjes in de hoeken weg met een spatel of plamuurmes.
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Verwissel van 
print en creëer een 

gehele andere sfeer

Heb jij in je klaslokaal of kantoor last van galm 
en ben je daarnaast op zoek naar een nieuwe 
uitstraling? Met onze akoestische kastpanelen 
verbeter je zowel de akoestiek als de uitstraling 
van een ruimte. De akoestische kastpanelen 
worden geheel op maat gemaakt en leveren deze 
kant en klaar af. De stoffering wordt in een luxe 
aluminium frame gespannen en is eenvoudig 
verwisselbaar voor een nieuwe.

Kastpaneel
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
ophangsysteem  
metalen kast magneten verzonken in paneel 
houten kast schroeven/ bout-moer 

Specificaties
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Tafelscherm
Het akoestisch tafelscherm wordt veel gebruikt voor overtollig geluid in 
klaslokalen en voor vermindering van spieken  tijdens toetsing. Ze zorgen 
daarmee voor een toename van de concentratie en productiviteit van de 
gebruiker. Het tafelscherm is eenvoudig te plaatsen. Daarbij kunnen de 
schermen flexibel worden gebruikt met behulp van sterknoppen, maar is 
het ook mogelijk om ze permanent te bevestigen.

Verminder afleidingsprikkels als 
beweging en geluid
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specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
type  opzetwand
Bevestiging een klem voorkant van de tafel

bevestiging

Specificaties

70mm
30mm
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Thuiswerkscherm
Het akoestisch thuiswerkscherm vermindert afleidingsprikkels zoals 
beweging en geluid. Het is het perfecte hulpmiddel om alle afleidingen 
thuis tegen te gaan. 

Kies voor een luxe Blazer Lite of prachtig Carlow stoffering passend in het 
interieur. Dit scherm verbetert niet alleen de concentratie, maar is ook een 

pronkstuk in huis of op kantoor.
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product  code  afmeting (bxhxd)
70cm model SPCONKLEIN  69 x 50 x 34 cm 
90cm model SPCONGROOT  89 x 50 x 44 cm 

doorgeven bij bestelling
- afmeting model
- kleur

specificaties
stoffering 85% polyester  |  15% katoen
  antibacterieel
kleuren  grijs (Carlow)  | lichtblauw (Blazer Lite)
akoestische kern gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
  

Specificaties
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Concentratiescherm
Het concentratiescherm vermindert afleidingsprikkels zoals beweging 
en geluid en is een perfect hulpmiddel voor degene die moeite hebben 
om zich te concentreren.

‘‘Kwalitatief goede producten, uitermate geschikt voor kinderen met 
ADHD, autisme of concentratieproblemen. De geluiddemping zorgt 

voor een rustige werkplek.’’

Het concentratiescherm is gemaakt van geluidabsorberende materialen. Deze 
materialen zorgen voor extra rust voor de gebruiker en anderen in de betreffende 
ruimte. Het akoestisch materiaal in de kern van het scherm is gemaakt van 
gerecyclede kleding en zorgt ervoor dat de geluidsgolven gebroken worden. 
Het geheel wordt gestoffeerd met een luxe stoffering met vilt look, dat niet 
alleen zeer sterk is maar ook een warme en vriendelijke uitstraling heeft. Het 
concentratiescherm is verkrijgbaar in vijf kleuren.

Warme en vriendelijke uitstraling
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product  code  afmeting (bxhxd)
70cm model SPCONKLEIN  69 x 50 x 34 cm 
90cm model SPCONGROOT  89 x 50 x 44 cm 

doorgeven bij bestelling
- afmeting model
- kleur

specificaties
stoffering 85% polyester  |  15% katoen
  antibacterieel
kleuren  groen  |  blauw  |  oranje
  antraciet  |  bruin  
akoestische kern gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
  

Specificaties
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Concentratiescherm driehoekstafel

product  code  afmeting (bxhxd)
driehoeksmodel SPDRIEHOEK 76 x 50 x 76 cm 
kopelelastiek SPDRIEKOPPEL 80 cm 

doorgeven bij bestelling
- afmeting model
- kleur

specificaties
stoffering 85% polyester  |  15% katoen
  antibacterieel
kleuren  groen  |  blauw  |  oranje
  antraciet  |  bruin 
akoestische kern gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
  

Specificaties
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SPIEKSCHERMEN
Basic Privascreen Flex Static
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Basic 

product  code  afmeting (dxh)
Basic 50cm SPBAS050  50 x 55 cm 
Basic 60cm SPBAS060 60 x 55 cm 
Basic 80cm SPBAS080  80 x 55 cm 
Wandbeugel SPBASWB 11 x 32 cm

specificaties
kleur  wit
materiaal ABS
dikte  3mm

specificaties wandbeugel
tbv 30 schermen
wit 9010
inclusief hangslot en afsluitplaatje

Specificaties
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Privascreen 

product           code           afmeting ( dxh)
Privascreen 50cm         SPPRI050050          50 x 45 cm 
Privascreen 60cm         SPPRI060060         60 x 55 cm 
Privascreen 80cm         SPPRI080080         80 x 65 cm 

doorgeven bij bestelling
- linker of rechter kant van de tafel monteren
- benodigde klemcapaciteit blad/frame

specificaties
plaatwerk volkern compact 6mm zwarte kern
kleur plaatwerk grijs 0747FH  |  wit 0085FH
frame  2mm dik staal
kleur frame RAL9006
  

Specificaties
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Flex 

product  code  afmeting (dxh)
Flex 50cm SPFLX050  50 x 50 x cm 
Flex 60cm SPFLX060  60 x 50 x cm 
Flex 70cm SPFLX070  70 x 50 x cm 
Flex 80cm SPFLX080  80 x 50 x cm 
Transportkar SPFLXTRNS 

oorgeven bij bestelling
- capaciteit klembeugel
- kleur plaatwerk

specificaties
plaatwerk volkern compact 6mm zwarte kern
kleur plaatwerk grijs 0747FH  |  wit 0085FH
bladklem 30mm  |  70mm  |  maatwerk
kleur bladklem RAL9006

specificaties transportkar
afmetingen en prijs afhankelijk van aantal schermen

Specificaties
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Static 

product  code  afmeting (dxh)
Static 50cm SPSTA050  50 x 50 cm 
Static 60cm SPSTA060  60 x 50 cm 
Static 70cm SPSTA070  70 x 50 cm 
Static 80cm SPSTA080  80 x 50 cm 

doorgeven bij bestelling
- capaciteit klembeugel
- kleur plaatwerk

specificaties
plaatwerk volkern compact 6mm zwarte kern
kleur plaatwerk grijs 0747FH  |  wit 0085FH
bladklem 30mm  |  70mm  |  maatwerk
kleur bladklem RAL9006
  

Specificaties
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PREVENTIESCHERM
Vrijstaand Klem Dubbelwandig
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Vrijstaand

breedte 800/1200mm
hoogte  900mm
dikte  4mm
materiaal acrylaat
vrijstaand  2 voetjes 250x125mm

Het vrijstaande preventiescherm is gemakkelijk 
op een balie of tafel neer te zetten om een trans-
parante afscheiding te creëren. Dit doorzichtige 
baliescherm zorgt ervoor dat jij en je personeel 
een stuk veiliger kunnen werken. De opening 
in het scherm maakt het voor de medewerker 
mogelijk om een pinautomaat of bonnetje op de 
toonbank te plaatsen.

Het scherm is gemaakt van 4 mm dik acrylaat dat 
gemakkelijk schoon te maken is. De schermen 
blijven staan door 2 voetjes van 250 mm x 125 
(bxh).

Specificaties
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breedte  700/1500mm
hoogte  650mm
dikte  6mm
materiaal polycarbonaat
bevestiging 30mm klem/70mm klem

Klem
Het dubbelwandige transparante afscheidings-
scherm is gemakkelijk los te plaatsen op o.a. 
een vergadertafel, kast of schooltafeltje. Het 
dubbelwandige scherm is zo ontworpen dat 
deze op alle bureauschermen geplaatst kan 
worden. U kunt zo uw huidige interieur eenvou-
dig voorzien van een extra hoge doorzichtige 
afscheiding.

Het preventiescherm is licht van gewicht, ge-
maakt van 20 mm dik acrylaat met een zwarte 
rand voor een luxe uitstraling.

Specificaties
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Dubbelwandig
Het bureauscherm dient als een transparante 
afscheiding op uw bureau. Het zorgt voor een 
sociale maar vooral veiligere werkomgeving. 
Het bureauscherm is gemakkelijk schadevrij 
aan uw bureau te klemmen. Het is gemaakt 
van 6 mm dik polycarbonaat dat gemakkelijk 
schoon te maken is.

Specificaties
breedte  700/1500mm
hoogte  500/650mm
dikte  20mm
materiaal acrylaat
bevestiging zelfklevend tbv paneel 50mm
  klittenband tbv tafel/kast
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STANDAARD STOFFEN
AFWIJKEND OP AANVRAAG

STOFFENKAART
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Slip
(YB094)

STOFFENKAART AKOESTIEK

Stofgroep 1 Standaard Camira Lucia & print

Paseo
(YB019)

Aruba
(YB093)

Bluebell
(YB097)

Calypso
(YB106)

Havana
(YB009)

Stofgroep 2 Overig Camira Lucia + Carlow  |  10% meerprijs

Montserrat
(YB011)

Martinique
(YB004)

Costa
(YB026)

Tequila
(YB038)

Sombrero
(YB046)

Windjammer
(YB047)

Rum
(YB086)

Lobster
(YB087)

Solano
(YB088)

Scuba
(YB089)

Tarot
(YB090)

Curacao
(YB095)

Apple
(YB096)

Ocean
(YB100)

Bridgetown
(YB102)

100% gerecycled polyester!

Oyster
(YB107)

Blizzard
(YB108)

Madura
(YB156)

Marianna
(YB157)

Belize
(YB105)

Adobo
(YB165)

Tortuga
(YB168)

Print
(min. 300dpi)

Buru
(YB170)

Campache
(YB301)

Sandstorm
(YB302)

Tallow
(CLW01)

Ballina
(CLW02)

Roundwood
(CLW03)

Quin
(CLW04)

De Carlow is de nieuwe paneelstoffering 
van Camira. Deze gemêleerde stoffering 
bestaat uit meerdere kleuren garen wat 
zorgt voor een luxe eigentijdse uitstraling.

Navan
(CLW06)

Dublin
(CLW07)

Redcross
(CLW08)

Convoy
(CLW09)

Callan
(CLW05)

Ardee
(CLW10)

Wicklow
(CLW11)
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Stofgroep 3 Camira Blazer Lite  |  30% meerprijs

Sligo
(CLW13)

Bree
(CLW14)

Cavan
(CLW15)

Mayo
(CLW16)

Malin
(CLW12)

Balloo
(CLW17)

Ardmore
(CLW19)

Ennis
(CLW20)

Emly
(CLW21)

Carrick
(CLW18)

Avoca
(CLW22)

Parteen
(CLW23)

Glenamoy
(CLW24)

Clifden
(CLW25)

Haven
(LTH40)

Balance
(LTH41)

Hush
(LTH42)

Pilow
(LTH43)

Retreat
(LTH39)

Mood
(LTH44)

Daydream
(LTH46)

Bliss
(LTH48)

Angel
(LTH49)

Hope
(LTH50)

Graceful
(LTH51)

Love
(LTH47)

Aspire
(LTH52)

Tender
(LTH53)

Happy
(LTH55)

Buddah
(LTH56)

Verity
(LTH57)

Devoted
(LTH58)

Praise
(LTH54)

Worship
(LTH59)

True
(LTH61)

Cuddle
(LTH62)

Harmony
(LTH63)

Shelter
(LTH60)

Dainty
(LTH64)

Pastel
(LTH65)

Pamper
(LTH66)

Wish
(LTH67)

Freedom
(LTH69)

Solace
(LTH70)

Faith
(LTH68)

De Blazer Lite is gemaakt van 100% scheerwol. 
Wol wordt op een energiezuinige manier verwerkt 
tot paneelstoffering en is een natuurlijk product 
dat snel hernieuwbaar en afbreekbaar is.

* Overige kleuren en stofferingen zijn op aanvraag mogelijk.

STOFFENKAART AKOESTIEK
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Camira Lucia

Composition: 100% Recycled Polyester

Non metallic dyestuffs

Width: 170cm

Weight: 260 g/m2

Rubbing fastness – Dry: 4

Rubbing fastness – Wet: 4

Flammability: BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)

BS EN 1021 - 2:2006 (match)

BS 7176:2007 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1

Light fastness 6 

Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean 
with a damp cloth or shampoo 
using proprietary upholstery 
shampoo.

Printed Decotex

Composition: 100% Polyester

Non metallic dyestuffs

Width: 315cm

Weight: 215 g/m2

Rubbing fastness – Dry: 4

Rubbing fastness – Wet: 4

Flammability: EN13501

B1 for 4102, Class 1

Light fastness 6 

Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with 
a damp cloth or shampoo using 
proprietary upholstery shampoo.

Camira Carlow

Composition: 100% Recycled Polypropylene

Width: 170cm

Weight: 214 g/m2

Rubbing fastness – Dry: 4

Rubbing fastness – Wet: 4

Flammability: EN1021-1 (cigarette)

EN13501-1 adhered class b, s1, d0

EN13501-1 un-adhered class c, s2, 
d0

Light fastness 6

Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with 
a damp cloth or shampoo using 
proprietary upholstery shampoo.

Camira Blazer Lite

Composition: 100% Virgin Wool

Non metallic dyestuffs

Width: 170cm

Weight: 355 g/m2

Rubbing fastness – Dry: 4

Rubbing fastness – Wet: 4

Flammability: BS476 part 7, class 1, part 6, class 0

EN13501-1 adhered class b, s1,d0

EN13501-1 adhered class b, s1, d0

EN13501-1 un-adhered class d, s2, d0

BS5867-2: type b

Light fastness 5 

Cleaning Vacuum regularly. Proffesionally 
dry clean or wipe clean with a damp 
cloth.

SPECIFICATIONS

Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze 
uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de producent worden 
overgenomen of vermenigvuldigd. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.


