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DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT
• Akoestisch comfort
• Esthetiek

ONS ANTWOORD

chantier

Een oplossing van modulaire plafonds met een
systeem van TONGA® A 22 EuroNoir-panelen en
QUICK LOCK® HOOK-ON T24-ophangsystemen. Deze
producten beantwoordden aan de behoeften van de
klant op het gebied van

TONGA® A 22
• Akoestiek : Met een maximale absorptiecoëfficiënt,
αw = 1, verschaft het TONGA®-assortiment een beter
akoestisch comfort door omgevingslawaai te onderdrukken en de verstaanbaarheid en de duidelijkheid
van de gesprekken te verbeteren.
• Het esthetische aspect is te vinden in de flexibiliteit
van het product dat beschikbaar is in maar liefst 46
kleuren (inclusief zwart met EuroNoir).

D
 E PLUSPUNTEN VAN HET
PRODUCT
■ Geluidsabsorptie : αw = 1
■ B
 randreactie : A2-s1, d0 voor de
gekleurde panelen
■  Meer dan 700 combinaties aan formaten
en vliezen mogelijk
■  Garantie van 15 jaar op het volledige
systeem van panelen en ophangsystemen
■  QAI (binnenluchtkwaliteit) : Klasse A+

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex - France
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69
www.eurocoustic.nl

OPHANGSYSTEMEN QUICK LOCK®
HOOK-ON T24
• Eenvoudig te installeren
• Verkrijgbaar in het zwart met een matte afwerking
om reflectie te voorkomen en een perfecte visuele
homogeniteit met de TONGA® A 22 EuroNoir-panelen te garanderen.

OPPERVLAKTE : 120 m² per salon
STAD : Etten-Leur
LAND : Nederland
RUIMTES : Handel
REALISATIEDATUM : 2015/2016
CONTACTPERSONEN
• Entreprise de pose : Akoestiek Montage Brabant
• Salesmanagers :
Marcel Matthee : +31 (0)6 532 63 608
marcel.matthee@saint-gobain.com
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Yes! heeft het concept van zijn kapsalons in Nederland
in een nieuw jasje gestoken. Ze kozen voor een gezellige en chique sfeer met plafonds in donkere kleuren.
Het volledig zwarte plafond- en ophangsysteem van
Saint-Gobain Eurocoustic beantwoordde aan hun
behoeften om de gewenste sfeer te creëren.
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