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Egy izgalmas, dekoratív és egyben környezetbarát megoldás 
a helyiségek akusztikai komfortjának javítására, minőségi 
URSA ásványgyapot termék felhasználásával.

Örökérvényű szépséget képviselnek a belsőépítészetben 
az Eiffel torony és a római Colosseum inspirálta dekortárgyak. 
Hasonlóan kellemes hangulatot teremt a varázslatos ljubljanai 
látkép. Ötvözve mindezt egy fenntartható, egészségbarát 
és környezetbarát URSA ásványgyapot táblás hangelnyelő 
anyaggal, olyan akusztikai megoldást nyerhetünk, amelyen 
méltán akad meg nemcsak a szem, hanem a helyiségben 
nem kívánt, visszaverődő hangok is. Egy vagy több akusztikai 
dekorpanel elhelyezésével, az adott helyiségben nemcsak 
mérhetően, de érezhetően is csökkenek a zavaró hanghatások 
(visszhangok).

A kiváló akusztikai hangelnyelő tulajdonságokkal rendelkező 
URSA ACOUSTIC PANEL termékek 2022-től már a magyar 
piacon is elérhetők.
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URSA ACOUSTIC PANEL
Fülbarát irodák, közösségi terek
és lakószobák

Dekoratív 
környezetbarát 
akusztikai 
panelek



Motívum Vastagság
cm

Szélesség
cm

Magasság
cm

Kiszerelés
db

Nettó ár
db

Bruttó ár
db Szállítási költség Raktáron

Eiffel torony 5 64 125 1   egyedi 

Colosseum 5 64 125 1   egyedi 

Ljubljana 5 125 64 1   egyedi 

Egyedi álló 5 64 125 1   egyedi rendelhető

Egyedi fekvő 5 125 64 1   egyedi rendelhető

URSA ACOUSTIC PANEL
Tulajdonságok: 
•	 A	beszéd	hangfrekvenciája	az	500–4	000	Hz	tartományban	

mozog. A termék 125-8 000 Hz környezetben képes 
 a helyiség akusztikai jellemzőinek javítására (utózengések 

csökkentésére).
•	 4	különböző,	egyenként	is	speciális	funkciót	betöltő	rétegből	

készül, melyek közül az URSA TERRA 62Ph / VrVk – prémium 
 szálas ásványgyapot tábla tölti be az akusztikai hangelnyelő 

funkciót. Rozsdamentes huzalozással kell rögzíteni.
•	 A	dekorpanel	fő	alkotóelemeként	felhasznált	
 URSA TERRA 62Ph / VrVk ásványgyapot szálasanyag 
 az A1 tűzveszélyességi kategóriába tartozik, azaz nem 

éghető (szabvány: EN 13162).
•	 Az	URSA	TERRA	62Ph	/	VrVk	ásványgapot	termék	

maximálisan egészségbarát is: rendelkezik a kiváló beltéri 
levegő minőség Blue Angel és RAL tanúsítványaival.
•	 Az	akusztikus	dekorpanelek	magas	UV	ellenállással	

rendelkeznek.
•	 A	termék	a	normál	használatból	eredőfizikai	
 behatásoknak ellenáll.
•	Az akusztikai panelek alkalmazhatósági hőmérséklet

határai: -20 és +100 °C között.
•	100%-ban kézi munkával készült szlovén termék.
 

Ajánlott felhasználási területek:
•	 irodák,	konferenciatermek	
•	 közösségi	terek	
•	 éttermek	
•	 lakószobák	 	

*Egyedi fotóval is rendelhetők akusztikus panelek. További információkért keresse fel weboldalunkat: www.ursa.hu/termekek. 
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