
 

Akoestische bureau- en vloerschermen met aluminium profielen  

    

De akoestische panelen van het gamma SYSTEM 37 zijn van Belgische makelij en worden opgebouwd 

uit een zelfdragende aluminium kader met fijne en lichte aluminium profielen die geanodiseerd ofwel 

gelakt worden.  

Dit kader wordt gevuld met panelen uit akoestisch schuim, hetgeen gekleefd wordt op een ondergrond 

van MDF. Het geheel wordt dan bekleed met stof. Ze zijn beschikbaar als verticale opzetwand 

(bureauscherm) en als verticale scheidingswand (voetscherm). De basis wordt gevormd door een 

sokkel van 56 mm hoog.  

Vol of doorschijnend: ze nemen weinig plaats in en optimaliseren de werkruimte. Uiteraard is er een 

uitgebreid gamma aan toebehoren en organisatiemiddelen voorzien. De elementen laten ontelbare 

configuraties toe.  

 AK P 371 (rechte rand) 

 AK P 372 (gebogen rand) 

 AK S 371 (rechte bovenrand)  

 AK S 372 (gebogen bovenrand) 

    
P 372      S 371 

 eenvoudige montage 

 goede absorptie 

 veelzijdige toepassingen 

 losstaand of gekoppeld 

 moeilijk ontvlambaar 

 budgetvriendelijk 



 

Ruimteakoestiek: (Landschaps-)kantoren, ontvangstruimtes, receptieruimte, inkomhal, … .  

 AK P 37 BUREAUSCHERMEN AK S 37 VLOERSCHERMEN 

MATERIAAL 
Zelfdragende kader met  2 x 12 mm melamineschuimstofplaat op een MDF-plaat 
van 3 mm 

AFWERKING 
Kader in aluminium natuurkleurig geanodiseerd. RAL-kleuren op aanvraag 

Uitvoeringen in stof, glas, acryl, policarbonaat, kunststof, … . 

KLEUR 

Stof : 40+ kleuren – standaard Lucia of Blazer (Camira Fabrics) – andere stoffen op 

aanvraag 

Kader : zilver of RAL-kleur op aanvraag 

BREEDTE 800 > 2000 mm 600 > 2000 mm 

DIKTE 37 mm 

HOOGTE 400 > 600 mm 1000 > 1800 mm 

GEWICHT Volgens afmeting: 3.1 > 15.5 kg Volgens afmeting: 8.1 > 29 kg 

VERBINDING 

b.m.v. soepele strip (op aanvraag gratis meegeleverd). L-T-X-verbindingen met 

koppelpaal 

Kunststof koppelprofiel  KCH  inbegrepen (enkel voetscherm) 

STABILITEIT 

Klemmen EDC / ESC Steunvoeten PT1 / 37 

niet gekoppeld => 2 klemmen/steunvoeten per scherm voorzien 

TOEBEHOREN klemmen, koppelpaal, papermanagement, enz.  

GARANTIE 
 3 jaar voor constructiefouten bij normaal gebruik in een kantoor-omgeving 

 Naleveringsgarantie: 5 jaar 



 

 Geluidsabsorptie (αs) :  (Frequentie in Hz) volgens NBN ISO 11654 

125 250 500 1000 2000 4000 αw Class 

0.15 0.55 0.95 0.95 1.00 1.00 0.85 (H) B 

                   



 

 

 



 

 

 

  


