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Akoestische accessoires – Speelse elementen op voet 

     

Abso totems bakenen rustzones in ruimtes af en zijn uitermate geschikt voor een optimale 

geluidsabsorptie in kleine ruimtes. Hun voorkeurstoepassingen liggen in de hallen, gangen, 

vergaderruimten, enz. Decoratief en zeer effectief, hun effect is onmiddellijk. 

✓ gemakkelijke montage 

✓ verplaatsbaar 

✓ hoogwaardige absorptie 

✓ vezelvrij, antistatisch & ongevoelig 

voor ontwikkeling van bacteriën 

✓ extreme duurzaamheid 

✓ esthetisch, speels en kleurrijk 

✓ ruime keuze uit hedendaagse kleuren 

✓ reinigbare en vervangbare textielhoes 

Ruimteakoestiek: Kantoren, vergaderzalen, receptieruimtes, gangen, culturele centra, wachtkamers, 

polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, … 
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 ABSO TOTEM 

MATERIAAL 

Bestaat uit : 
 een opencellig schuim AP grijs gekleurd  
 een afneembare en wasbare hoes in Aeria textiel  
 een voet in geborsteld roestvrij staal of wit gelakt staal 

Elke totem zal op de grond worden geplaatst. 

BRANDGEDRAG 
France M1 niet druipend voor Aeria en het akoestisch absorberend 
materiaal 

KLEUREN 30 kleuren (ronde maas) 

AFMETINGEN  2000 x 380 x 380 mm 

WEERSTAND TEGEN 
WRIJVING (IN 530 FRICTIES) 

> 40 000 

ANTISTATISCH KARAKTER (EN 
1149-1) 

7 1010 Ω 

ONTWIKKELING MICRO-
ORGANISMEN 

de aard van de componenten verhindert de ontwikkeling van mijten en 
micro-organismen 

VOS-EMISSIES EN 
FORMALDEHYDE (ISO 16000) 

A+ / conform 

ONDERHOUD Stofzuigen, textielhoes wasbaar in de machine 

Voor een totem van 2000 x 380 x 380 mm 

Equivalent absorptiegebied van een object A(m²) – tussenafstand: 1700 mm 

Frequenties (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

totem 1,51 2,81 3,14 3,27 2,99 3,09 

tests beschikbaar op aanvraag – NF EN 20354 / ISO 354. 

 



3 | P a g i n a  

 

Voor optimale absorptie, plaats totems in 2 aansluitende hoeken van de ruimte 

(nooit diagonaal).  

◻ Voet in geborsteld roestvrij staal  

◻ Voet in wit gelakt staal.  

 

        

Voet in geborsteld roestvrij staal    Voet in wit gelakt staal 

 

 

Afmetingen (mm) Gewicht (kg) 
Equivalent absorptiegebied A (m²) bij 

gemiddelde frequenties 

2 000 x 380 x 380 7.35 3.22 

Waarvan voet (diepte: 58 mm) 3.60 - 

 


	ProduCt
	voordelen
	Toepassingen
	Kleuren
	Eigenschappen
	apbsorptiewaarden
	MONtagehandleiding: Abso op voet
	geplaatst op de grond
	afmetingen / gewicht / akoestiek [te specificeren]


