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Alldivider® akoestisch scherm
De schermen zijn specifiek ontwikkeld voor kantoor– en
callcenter omgevingen.
Alldivider verlaagt de nagalmtijd in een ruimte, neemt hinderlijke geluidsreflecties weg en reduceert de geluidshinder van gesprekken tussen werkplekken onderling waardoor meer privacy en rust ontstaat.
Leverbaar als als vrijstaand scherm op ronde schijf voeten.
Maar ook tegen een bureau waarbij meerder opstellingen
mogelijk zijn.

● Verhoogd speechprivacy
● Op maat gemaakt
● Voorzien van hoogwaardig
absorptiemateriaal
● Zeer goede kwaliteit stoffering
● Meerdere kleuren naar keuze
● Verplaatsbaar
● In verschillende opstellingen
leverbaar
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Algemeen
Samenstelling
Frame:
Multiplex frame.
Vulling:
Alltile® minerale wol.
Stoffering: Camira Synergy 170.
Afmeting
Breedte (maatwerk): van 600 tot 3.000 mm.
Hoogte (maatwerk): van 750 tot 1.600 mm.
Dikte:
60 mm.
Gewicht
Afhankelijk van afmeting tussen 20 en 25 kg /m2.
Kleur
Vrije keuze uit de stoffenbundel. One tone variant scherm
geheel in 1 kleur. Tegen meerprijs two tone variant leverbaar. Rand voorzien van andere kleur dan het vlak.
Stiksel in kleur van gekozen stoffering.
Kleur schijfvoeten RAL 9005 gitzwart.
Montage
Vrijstaand op de grond op ronde voeten van 300 mm raadpleeg het separate montageblad voor meer informatie. Of
als opstelling rondom een bureau. Raadpleeg het informatie blad opstellingen.
Optie
- Dubbel stiksel.
- Scherm voorzien van kabeldoorvoer.
- Scherm voorzien van stopcontact

Prestaties
Productsterkte
Alldivider schermen zijn geschikt voor normaal gebruik in
iedere reguliere kantooromgeving. Niet bestand tegen vandalisme.
Mechanische eigenschappen (stoffering)
Wrijfvastheid nat: 4, droog: 4 (ISO 105 - X12).
Slijtagevastheid: > 100.000 Martindale cycles.
Brandveiligheid
De Alldivider is opgebouwd uit de volgende componenten.
Frame:
D, s2, EN 13501-1.
Vulling:
A2-s1-d0, EN 13501.
Stoffering: D, s1, d0.
Bestandheid/bestendigheid
De vulling en stoffering van de schermen is antistatisch en
trekt geen stof aan. Gebruikte materialen vergaan niet en
geven geen stoffige deeltjes af. De Alldivider is duurzaam en
vormvast bij een relatieve luchtvochtigheid tot maximaal
75%.
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Verwerking en montage
Transport
In luchtkussenfolie verpakt.
Opslag
Droog en beschermd.
Plaatsing/montage
Conform voorschrift Allkoestiek B.V.
Bewerkbaarheid
De Alldivider wordt per project op maat geproduceerd. In
het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.
Toegankelijkheid
Eenvoudig te verplaatsen. Verhuisbaar.

Toepassing
Bruikbaarheid, functioneel
Het reduceren van de nagalmtijd in een ruimte in combinatie met de vermindering van hinderlijk geluid tussen werkplekken onderling door het plaatsen van Alldivider schermen in de juiste afmeting, uitvoering, opstelling en hoeveelheid.
Bruikbaarheid, economisch
Alldivider schermen verminderen hinderlijke galm en verhogen de speechprivacy in het direct geluidsveld van de
werkplek wat leidt tot een betere concentratie en hogere
productiviteit.
Ontwerpdetails
Op aanvraag kan de Alldivider ondermeer voorzien worden
van sparingen, afgeschuinde of afgeronde hoeken,
two-tone stoffering, enz. Vraag naar de mogelijkheden.

Onderhoud
Reiniging
Stoffering regelmatig stofzuigen (wekelijks) en indien nodig
reinigen met een licht vochtige doek eventueel in combinatie met een goede kwaliteit bekledingsreiniger.

Disclaimer
Allkoestiek besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van deze informatie. Desondanks
kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat. Allkoestiek kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik
daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
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