NOORS RENDIERMOS

Aangenaam Akoestiek
Aangenaam Akoestiek is een collectie
decoratieve en geluidabsorberende
producten. Zij voorziet interieur
bouwend Nederland van materialen
inclusief de kennis om antwoorden
te kunnen geven op akoestische
vraagstukken.

Voor meer informatie kunt u kijken
op www.aangenaamakoestiek.nl of
contact opnemen met één van onze
dealers. Deze zijn terug te vinden op
de achterzijde van deze brochure.

NOORS RENDIERMOS

MODELLEN OP VOORRAAD

Met de mospanelen brengt u op eenvoudige wijze een
geluidsabsorberende oplossing én een groene beleving in
uw project. Door de volle massa van het toegepaste Noors
rendiermos hebben deze panelen een geluidsabsorberend
vermogen.
De panelen worden eenvoudig op een achtergrond
verlijmd of geschroefd en bij de aansluiting van paneel tot
paneel loopt het mos in elkaar over zonder zichtbare naad.
Het mos is ondergedompeld in natuurlijke mineralen
en pigmenten waardoor het niet verkleurt en is het
stofafdrijvend. Het mos is duurzaam gekweekt en is geheel
onderhoudsvrij.

Tegel 600 x 600 mm
Zonder randafwerking, makkelijk
koppelbaar

Cirkel diameter 600 mm
Met randafwerking

De drie beschikbare modellen zijn hiernaast weergegeven
en zijn uit voorraad leverbaar. Heeft u interesse in een
maatwerk element? Neem dan contact met ons voor de
mogelijkheden.
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PRODUCTINFORMATIE
Afmeting

Tegel 600 x 600 mm
Cirkel diameter 600 mm
Cirkel diameter 1200 mm
Dikte
60-80 mm		
Drager
8 mm zwart MDF (100% PEFC)
Formaldehyde-emissie MDF drager
E1
			

Geluidsabsorberend
aw = 0,40

Brandvertragend
geïmpregneerd
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Demontabele &
snelle montage

Panelen zijn
handzaam en licht
van gewicht

Onderhoudsvrij

Cirkel diameter 1200 mm
Met randafwerking
(Bestaat uit vier delen, die aan elkaar gekoppeld dienen te worden)
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GELUIDSABSORPTIE
Het Noorse rendiermos verlijmd op een MDF-drager heeft
een geluidsabsorberende werking. Dit komt door de open
structuur en de dikte van het mos. De waardes zijn hieronder
weergegeven in de grafiek. De panelen zijn doorgemeten
in de galmkamer op de Technische Universiteit van Delft.
Mocht u interesse hebben in het meetrapport kan deze u
toegestuurd worden inclusief de uitleg bij de onderstaande
waardes.

LUCHTVOCHTIGHEID
Het paneel is onderhoudsvrij, maar het mos kan wel indrogen
in een te droge ruimte (bijvoorbeeld door een aanwezige
airco), dit kan voorkomen worden door voldoende ventilatie.
Het mos mag nooit besproeid worden, hierdoor wordt het
mos donker tot zwart. En indien het mos op een hoek wordt
geplaatst, is het advies een baklijst te plaatsen.
Noors rendiermos
(Verlijmd op een MDF-drager)
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MEER WETEN OVER AANGENAAM AKOESTIEK OF INTERESSE IN
EEN MONSTER? KIJK OP WWW.AANGENAAMAKOESTIEK.NL
DE DEALERS:
ASILVA
Elzenbroek 5
8331 VD Steenwijk
T: +31 (0) 52 13 85 350
DECO-NOVA
Magnesiumstraat 51
6031 RV Nederweert
T: +31 (0) 49 55 46 000

DECO-VISIE
Sigarenmakerstraat 2
5232 BK ‘s-Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 64 80 909

DRIMENSA
Zuiddijk 394-A
1505 HE Zaandam
T: +31 (0) 75 71 12 818
IBOMA
Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik
T: +31 (0) 34 85 58 100

