
ECHOSCREEN



STANDAARD
VOORONTWERP

ECHOPANEL

PERSONALISATIE

VARIATIES

EchoPanel is een duurzaam decoratief paneel met een sterk 
verbeterende akoestische eigenschap.
Het bestaat uit 100% PET, waarvan 60% gerecycleerd.
Deze akoestische schermen vormen een decoratieve 
afscheiding in je ruimte.

Hoeveel schermen, welke kleuren, welke
patronen... 
Je kan deze screens van uiterlijk aanpassen 
naar eigen wens.

Binnen dit ontwerp bieden we reeds enkele standaard 
ontwerpen aan. Meer informatie hierover volgt op de 
volgende pagina’s.

Speelse onderverdeling in kantoor



Speelse onderverdeling in kantoor Showroo Fitnesscomplex

ECHOSCREEN

EchoScreen

Deze verticale panelen zorgen voor een dynamische scheiding van elke ruimte.  
De grote keuze in kleur en patronen garanderen dat je steeds een persoonlijke touch geeft.



PATRONEN

Effen - Web Webpatroon in kantoor Bubbles

Grid-A Punch Grid-C - Grid-B

Enkele voorbeelden van standaard patronen in omgeving.



Bubbles

Grid-C - Grid-B

PATRONEN

Enkele voorbeelden van standaard patronen.

Bamboo Capsules Cross Section Dot Dash Dot Dash Hi-Lo

Gradient Squares Honeycomb Less Is More Off The Grid Tandem



Wilt u uw patroon of logo liever over meerdere panelen spreiden?

Dat kan! U kan zelf een ontwerp aanleveren, een op maat gemaakte tekening aanvragen of 
voor één van onderstaande patronen kiezen. Ook de andere standaard ontwerpen kunnen 

indien gewenst over meerdere panelen of een drieluik verspreid worden.

Three Little Birds School Is In

PATRONEN



School Is In

INSTALLATIE

De Echoscreen wordt opgehangen via staalkabels en speciaal ontworpen voetjes.  
Deze kabels kunnen worden bevestigd aan een rail zodat het paneel verschuifbaar is.



SPECIFICATIES

NRC DIMENSIES

GEWICHT VUURVASTHEID

KLEUR VASTHEID VOC-EMISSIE

De Echopanel geluidsabsorptie varieërt 
naagelang het ontwerp. 

De waarde van een onversneden plaat 
is 0.35. Contacteer BeComfort voor de 

exacte NRC-waarde van je ontwerp.

Een paneel is 239 cm x 119 cm. 
Dikte is 12 mm of 24 mm.

Het gewicht is 2,4 kg/m² AS 1530.3, ISO 9705: Groep 1
GB 8624 B1, BS EN 13501.1

ISO 105-B02-1994  Rating: 6-7 ASTM D5116  Rate: <0.015 mg/m²/hr  
(7 dagen).

KLEUREN


