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Akoestische panelen, om op te hangen aan wand of plafond  

     

De tweezijdige stereopanelen worden afzonderlijk of in groepen gepresenteerd en kunnen een soort 

akoestische lamellen zijn die de oppervlakken op een zeer grafische manier modelleren. Geïnstalleerd 

in losse clusters, zwevend boven de grond op een hoogte die zich aanpast aan de behoeften van 

ruimtevaartpraktijken, haalt dit arrangement het beste uit twee kwaliteiten die inherent zijn aan door 

Texaa® ontworpen stereopanelen: hun stevigheid en hun lichtheid. 

✓ snelle & gemakkelijke montage 

✓ hoogwaardige absorptie  

✓ systeem zonder zichtbare kader 

✓ licht en tijdloos ontwerp 

✓ reinigbare en vervangbare textielhoes 

✓ extreme duurzaamheid 

✓ keuze uit 30 kleuren 

✓ gevarieerde toepassingen

(Landschaps)kantoren, vergaderzalen, receptieruimtes, studio’s, concertzalen, auditoria, wachtkamers 

polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, .. 
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 STEREO 

MATERIAAL 

Stereo bestaat uit  
 een metalen kader uit aluzinc staal, 
 een witte AF1-minerale wol, 
 een grijze of zwarte microporeus vlies, 
 een afneembare en wasbare hoes in Aeria textiel, aan één 

zijde van het paneel 

BRANDGEDRAG B-s2, d0 – totale afwezigheid van druppelvorming 

KLEUREN 30 kleuren (ronde maas) 

AFMETINGEN / GEWICHT 

299 x 1199 x 55 mm (4,2 kg) 
299 x 1799 x 55 mm (6 kg) 
299 x 2399 x 55 mm (7,4 kg) 
599 x 599 x 55 mm (3,7 kg) 
599 x 1199 x 55 mm (5,6 kg) 

599 x 1799 x 55 mm (8,2 kg) 
599 x 2399 x 55 mm (10 kg) 
1199 x 1199 x 55 mm (8,4 kg) 
1199 x 1799 x 55 mm (12,4 kg) 
1199 x 2399 x 55 mm (15,4 kg) 

ABSORPTIE-COËFFICIENT  αw 1 (1199 x 1199 mm – gekoppeld) 

WEERSTAND TEGEN 
WRIJVING (IN 530 FRICTIES) 

> 40 000 

ANTISTATISCH KARAKTER 
(EN 1149-1) 

7 1010 Ω 

MECHANISCHE WEERSTAND 
VAN VERBINDINGEN 

15 kg /koppeling 

ONTWIKKELING MICRO-
ORGANISMEN 

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

VOS-EMISSIES EN 
FORMALDEHYDE (ISO 
16000) 

A+ / conform 

MONTAGE 
 Opgehangen aan plafond met 2 of 3 verticale kabels 
 Geschroefd aan het plafond  

ONDERHOUD Stofzuigen, textielhoes wasbaar in de machine 

GARANTIE 10 jaar 

Voor een paneel van 1199 x 1199 x 55 mm 

 125 250 500 1000 2000 4000 

Opgehangen paneel 0,30  1,01 1,97 2,38 2,15 2,16 

tests beschikbaar op aanvraag - NF EN 20354 / ISO 354.  
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Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt verticaal opgehangen aan 

het plafond door middel van 2 of 3 gegalvaniseerde stalen kabels 

(afhankelijk van de grootte), Ø 1 mm, lengte 1000 mm, voorzien 

van van een afwerkcilinder die door stelschuiven loopt. De 

bevestigingselementen worden op de zijkanten geplaatst: 

◻ 299 ◻ 599 ◻ 1199 ◻ 1799 ◻ 2399 mm [te specificeren] 

 

 

 Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt bevestigd op 

een steunrail met een hoogte van 20 mm die zelf 

aan het plafond wordt geschroefd.  

Bevestigingselementen worden aan de zijkanten 

geplaatst: 

◻ 599 ◻ 1199 ◻ 1799 ◻ 2399 mm [te 

specificeren] 

Let op, de montage / demontage vereist 20 mm vrije ruimte aan één kant van het paneel. 
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