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Akoestische panelen op voet; losstaand, gegroepeerd of op desktop gekoppeld  

    

Dankzij metalen poten en accessoires die verschillende configuraties mogelijk maken, onderscheiden 

stereopanelen zich ook als complete systemen van modulaire akoestische scheidingswanden. Ze zijn 

eenvoudig te implementeren en kunnen op elk moment opnieuw worden geconfigureerd voor diverse 

interieurs. 

✓ 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, .. 

Voor een paneel van 1199 x 1199 x 55 mm 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Paneel op voet 
(totale hoogte 1500 mm) 

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

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

 



2 | P a g i n a  

 

 STEREO 

MATERIAAL 

Stereo bestaat uit  
 een metalen kader uit aluzinc staal, 
 een witte AF1-minerale wol, 
 een grijze of zwarte micro poreus 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 
Op voet, gegroepeerd 

Flank(en) van 299 x 1199 x 55 mm (4,2 kg) (tot. hoogte: 1500 mm) 
Flank(en) van 299 x 1799 x 55 mm (6 kg) (tot. hoogte: 1840 mm) 
599 x 1199 x 55 mm (5,6 kg) (totale hoogte: 1500 mm) 
599 x 1799 x 55 mm (8,2 kg) (totale hoogte: 1840 mm) 
599 x 2399 x 55 mm (10 kg) (totale hoogte: 2440 mm) 
1199 x 1199 x 55 mm (8,4 kg) (totale hoogte: 1500 mm) 
1199 x 1799 x 55 mm (12,4 kg) (totale hoogte: 1840 mm) 
1199 x 2399 x 55 mm (15,4 kg) (totale hoogte: 2440 mm) 

AFMETINGEN / GEWICHT 
Op voet, afzonderlijk 

1199 x 1199 x 55 mm (12,2 kg) (totale hoogte: 1260 mm) 
1199 x 1499 x 55 mm 147,9 kg) (totale hoogte: 1560 mm) 
1199 x 1799 x 55 mm (16,4 kg) (totale hoogte: 1860 mm) 
1199 x 2399 x 55 mm (19 ,1 kg) (totale hoogte: 2460 mm) 

AFMETINGEN / GEWICHT 
Op bureaublad 

499 x 1199 x 55 mm (6,7 kg) (totale hoogte: 510 mm) 
499 x 1499 x 55 mm (7,7 kg) (totale hoogte: 510 mm) 
499 x 1799 x 55 mm (8,3 kg) (totale hoogte: 510 mm) 
599 x 1199 x 55 mm (7,1 kg) (totale hoogte: 610 mm) 
599 x 1499 x 55 mm (8,7 kg) (totale hoogte: 610 mm) 
599 x 1799 x 55 mm (9,7 kg) (totale hoogte: 610 mm) 

ABSORPTIE-COËFFICIENT  αw 1 (1199 x 1199 mm – 1-zijdige Stereopaneel, 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 
 Op voet geplaatst, gegroepeerd 
 Op voet geplaatst, losstaand 
 Op bureaublad bevestigd 

ONDERHOUD Stofzuigen, textielhoes wasbaar in de machine 

GARANTIE 10 jaar 
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 Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt op de 

grond geplaatst tussen 2 beugels in geborsteld 

roestvrij staal of wit gelakt staal [te 

specificeren]: 

◻ Voetsteun diameter 360 mm, gewicht 8,3 kg 

◻ Ankersteun diameter 150 mm, gewicht 5,4 kg 

Bevestigingselementen worden aan de 

zijkanten geplaatst: 

◻ 1199 ◻ 1799 ◻ 2399 mm [te specificeren] 

Opgelet, standaardsteunen worden 

meegeleverd om 4 panelen op 90 ° te monteren. 

Speciale steunen kunnen worden gemaakt om 

afwijkend aantal panelen te monteren (op maat). 
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 Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt op de grond 

geplaatst, geschroefd op 2 voeten onder het 

paneel: 

◻ Rechthoek van 450 mm x 70 mm: gewicht per 

voet 1,8 kg, hoogte 60 mm, in geborsteld roestvrij 

staal of wit gelakt staal [te specificeren] 

◻ Ronde met diameter van 300 mm: gewicht per 

voet 5,35 kg, hoogte 160 mm, in wit gelakt staal 

(alleen voor 1199 mm hoge panelen) 

Door hun samenstelling hebben de kaders van de 

panelen een zekere flexibiliteit. Het is niet 

mogelijk om ze perfect uit te lijnen. 

Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt op een 

tafel geplaatst met twee poten onder het 

paneel geschroefd, in geborsteld roestvrij staal 

of in wit gelakt staal [te specificeren]: gewicht 

per voet 0,75 kg, hoogte 12 mm, breedte 70 

mm , lengte 190 mm. 

◻ Voeten in geborsteld roestvrij staal 

◻ Voeten in wit gelakt staal 

Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt aan de 

tafelrand bevestigd met behulp van klemmen 

die onder het paneel zijn geschroefd, in 

geborsteld roestvrij staal of wit gelakt staal [te 

specificeren]: gewicht per voet 0,9 kg, hoogte 

73 mm, breedte 70 mm, diepte 62 mm. 

◻ Klemmen in geborsteld roestvrij staal 

◻ Klemmen in wit gelakt staal 
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