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Akoestisch materiaal om op te hangen  

     

Vibrasto akoestische gordijnen passen in elkaar door middel van ritsen geïntegreerd in hun zijdelingse 

afwerkingen; ze passen zich aan aan elke ruimtes. 

De akoestische gordijnen van Vibrasto zijn gemaakt van twee delen absorberende watten, bekleed 

met Aeria. Ze worden voor een raam geplaatst om het licht en geluid van een hal of een 

vergaderruimte te verduisteren en verzachten. Gebruikt in scheidingen van kamers of om een ruimte 

af te bakenen, brengen ze een gevoel van rust. 

Tegenover een muur of een scheidingswand maken Vibrasto-akoestische gordijnen het mogelijk om 

de akoestische omgeving van een muziekkamer of een dansstudio te moduleren. Voor deze 

toepassingen, waar slechts één zijde van de gordijnen zichtbaar is, is er een lichtgewicht versie 

beschikbaar die bestaat uit een enkele strook gordijn bekleed in Aeria. 

✓ flexibel & integreerbaar in talrijke 

ontwerpen 

✓ geluidsabsorptie & lichtfiltering 

✓ onverwoestbaar, vuurbestendig, 

antistatisch 

✓ vochtafstotend behandeld 

✓ duurzaam & milieuvriendelijk 

✓ keuze uit 30 kleuren
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Gordijnbreedte 1500 mm – omvang 1  Gordijnbreedte 3000 mm – omvang 2
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 DUBBELZIJDIGE GORDIJNEN ENKELZIJDIGE GORDIJNEN 

MATERIAAL 
samengesteld uit een kern van absorberend schuimstof (enkel: 3mm / 
dubbel: 6 mm), tweezijdig bekleed met Aeria textiel, aanritsbaar om 
grotere stroken te creëren, afgewerkt met rechte boorden 

BRANDGEDRAG M1 niet druppelend 

HOOGTE  maximaal 4 m 

DIKTE 6 mm 3 mm 

PANDBREEDTE 
1500 mm– omvang 1 (plat gordijn) 
3000 mm– omvang 2 (gordijn met plooien) 

GEWICHT 1,05 kg / m² (plat gordijn) 0,51 kg / m² (plat gordijn) 

ABSORPTIECOÊFFICIENT 
ɑw 0,40 (plat gordijn) 
ɑw 0,65 (gordijn met plooien)  

ɑw 0,35 (plat gordijn) 
ɑw 0,45 (gordijn met plooien) 

KLEUREN 30 kleuren (ronde maas) 

VERLENGING VOOR 
STABILISATIE 

ongeveer 1 % 

TYPE ɑW CLASSE NRC F (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000 

DUBBELZIJDIG – plat 
gordijn 

0,40 
(H) 

D 0,40 

ɑSabine 

0,06 0,16 0,36 0,52 0,47 0,66 

DUBBELZIJDIG – gordijn 
met plooien 

0,65 
(H) 

C 0,60 0,14 0,40 0,60 0,63 0,72 0,88 

ENKELZIJDIG – plat 
gordijn 

0,35 
(H) 

D 0,30 0,04 0,14 0,29 0,30 0,35 0,42 

ENKELZIJDIG – gordijn 
met plooien 

0,45 
(H) 

D 0,45 0,13 0,30 0,43 0,42 0,50 0,64 

testen beschikbaar op aanvraag volgens NF EN 20354 / ISO 354. 
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◻ Op rail, op maat geleverd 

De rail is uitgerust met rollen aangepast aan 

het gewicht van de gordijnen. Met deze rollen 

kunt u het gordijn gemakkelijk met de hand 

verplaatsen. 

◻ __ x Vibrasto akoestische 

gordijnstroken, hoogte ___ [specificeren], 

platte breedte 1500 mm, voorzien van 

haken gordijnband 

◻ __ x rail (s) uitgerust met rollen, 

met bevestiging om de 400 mm, lengte ___ 

mm 

◻ Op bar (niet inbegrepen) 

◻ __ x Vibrasto akoestische 

gordijnstroken, hoogte ___ [specificeren], 

platte breedte 1500 mm, voorzien van 

klittenband zwarte lacettes 

◻ __ x Vibrasto akoestische 

gordijnstroken, hoogte ___ [specificeren], 

vlakke breedte 1500 mm, voorzien van 

oogjes Ø 40 mm 
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