
 

 

DISCLAIMER 

De omschreven toepassingen en 

aanbevelingen zijn zo correct mogelijk 

weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden 

geen garanties. Bij twijfel over toepassing of 

verwerking zelf een test uitvoeren of contact 

met ons opnemen. We behouden ons het 

recht om zonder kennisgeving vooraf, 

productgegevens te wijzigen. 

ABSORPTIE 

SonoSorber PH – geluidsabsorberend fotopaneel 
 

 

 Frame lichtgrijs, zwart 

dikte: 44 mm, (26) mm  

Afmeting lengte x breedte naar keuze  

vierkant, rechthoek, driehoek, met of zonder uitsparing 

Toplaag textieldoek (dispro) 

Print (eigen) afbeelding, logo, unikleur, grafisch ontwerp 
 

 

 

Omschrijving SonoSorber PH is een geluidsabsorberend wand- of plafondpaneel, opgebouwd uit een 

geluidsabsorberende polyesterwol omlijst met een vierzijdig geanodiseerd aluminium frame  

en voorzien van een verwisselbaar gespannen akoestisch textieldoek met een gekozen  

fotoprint of unikleur. SonoSorber PH kan ook verticaal vrijhangend voor een wand of vrij in  

de ruimte via het plafond worden gemonteerd. 

Kenmerken - Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen 

- Afmetingen variabel en tot op de millimeter 

- Mogelijkheid om SonoSorber PH paneel geheel wandvullend uit te voeren, met  

of zonder uitsparingen  

- Eigen keuze van foto, grafisch ontwerp of logo, unikleur en mogelijkheid tot scannen  

van gewenste kleur 

- Hoge kwaliteit textieldoek  

- Textieldoek is door een pees-systeem zeer eenvoudig te spannen en te vervangen 

- Wasbaar op 30 graden in wasmachine  

- Geluidsabsorberende polyesterwol;  

- geluidsabsorberend αw 0,90 volgens NEN-EN-ISO 354 

- niet irriterend 

- 100% recyclebaar  

- vochtstabiel 

- Brandklasse akoestisch textieldoek: DIN4102 klasse B1 

- Resolutie van afbeelding minimaal 70 dpi, bij voorkeur 100 dpi op eindformaat van het beeld voor 

een optimaal resultaat, uitgebreide aanleverspecificaties van foto opvraagbaar 

Bevestiging Eenvoudige montage, volgens handleiding  

Akoestische vulling wordt op maat meegeleverd  

Toepassing Verbeteren van de ruimteakoestiek (reduceren van galm) in bedrijfspanden, scholen,  

kinderdagverblijven, verzorgingscentra, winkels, etc. 

Uitvoering Aluminium frame in andere kleur of dikte is op aanvraag 

 

  



 

ISOPARTNER Nederland 

Noordhoek 33 

3351 LD Papendrecht 

NEDERLAND 

info@isopartner.nl 

www.isopartner.nl  

 

DISCLAIMER 

De omschreven toepassingen en 

aanbevelingen zijn zo correct mogelijk 

weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden 

geen garanties. Bij twijfel over toepassing of 

verwerking zelf een test uitvoeren of contact 

met ons opnemen. We behouden ons het 

recht om zonder kennisgeving vooraf, 

productgegevens te wijzigen. 

2
0

2
1

 v
e

rs
ie

 0
1
 

frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000   

absorptie αS 0,24 0,61 0,85 0,91 0,92 0,97 NRC = 0,85 
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