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De C-Lence akoestische panelen van
Maison du Silence combineren alle
voordelen:
- Hoogwaardige akoestische eigenschappen
- Stevig en licht aluminium frame
- Esthetisch en architecturaal
eindeloze mogelijkheden
- Duurzaam, met vervangbare textielbekleding
- Montage mogelijk zowel aan het plafond
of aan de wand
- Budgetvriendelijk
- Maatwerk mogelijk
- Eenvoudige en snelle plaatsing dankzij
het inventieve clicksysteem

Het lichte maar oerdegelijk aluminium
frame garandeert een perfecte maatvastheid van elk element. C-Lence inspireert
tot creatieve combinaties, van elegante
lijnen en samenstellingen aan wanden of
plafonds, tot zwevend opgehangenelementen. De C-Lence heeft 21 standaardafmetingen en maar liefst 108 kleurmogelijkheden. Op simpele vraag kan elke
afmeting tot maximaal 1,20m breedte en
lengte van 2,40 meter worden gemaakt.

tegen een minimale kost worden vervangen. Dit alles maakt C-Lence tot het meest
flexibele product dat levenslang zorgt
voor uw akoestisch comfort.
Tenslotte gaat er per akoestisch paneel
dat u koopt, 1€ integraal naar de Vlaamse
Kinderliga – een VZW met een hart voor
een kinderhart.

Als absorptiemateriaal wordt gebruik gemaakt van het hoogwaardige melamine.
De zorgvuldig gekozen akoestische stoffen zijn brandvertragend en kunnen bijgevolg in elke openbare ruimte worden
gebruikt. Het inventieve click-systeem
of het sierlijke kabelsysteem zorgt ervoor
dat de montage eenvoudig en in een mum
van tijd verloopt.
C-Lence biedt de perfecte akoestische
oplossing aan voor zowel nieuwe als te
renoveren ruimtes, integratie is mogelijk in
zowel een hedendaagse als klassieke omgeving. Bovendien kan, bij verandering
van uw interieur, het akoestisch textiel
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Toepassingen
- Bedrijf: landschapskantoren,
vergaderzalen, burelen, refters
- Horeca: feestzalen en restaurants
- Publieke ruimtes: winkels,
cultureel centra, gemeentehuizen,
trappenhallen, jeugdhuizen,
zorgcentra
- Muziekstudio’s en -lokalen
- Scholen: klaslokalen, refters
- Kinderdagverblijven: speelruimtes
- Particuliere woningen: keuken,
woonruimte

BRANDKLASSE – GESCHIKT VOOR MONTAGE IN OPENBARE GEBOUWEN
Melamine: B1 volgens DIN 4102
Textiel: Klasse 1 – BS 476-7
GEWICHT
Gewicht ca 1350 g / m²
DIKTE
Dikte 40 mm
GELUIDSABSORPTIE
Akoestische absorptiecoëfficiënt conform EN ISO 354
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Frequentie (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

As zwevend op 300mm

0.34

0.83

0.94

1.13

1.19

1.18

As op 10mm van plafond

0.14

0.51

0.93

1.05

1.03

0.96
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