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Informácie o produkte

VicStrip
VEREJNÉ PRIESTORY / PRACOVNÉ PRIESTORY / BYTOVÉ PRIESTORY

Popis

VicStrip je nový inovatívny prístup k lamelovým panelom zavedením laminovanej vlny 
VicPET bez dreva, vďaka čomu je udržateľnejšia, flexibilnejšia a ľahšia.

VicStrip bol nakreslený s líniami moderných štýlových dekoratívnych nástenných 
panelov pre každého, kto chce poskytnúť kanceláriám, reštauráciám, hotelom              
a domácnostiam dizajnovo zdobené riešenie uprostred pridanej hodnoty odstránenia 
zvukovej dozvuky.

Vlastnosti 

• Nízka hmotnosť, jednoduchá preprava a aplikácia, ponúka lacnejšie poštovné
• Jednoduché rezanie a prispôsobenie požiadavkám miestnosti
• Možno prilepiť alebo priskrutkovať na steny a stropy

• Bez dreva, kovových klincov a so spojmi takmer neviditeľnými

• Udržateľný, pretože je vyrobený z vlny VicPET s vysokou hustotou, materiálu 
vyrobeného hlavne z recyklovaných plastových fliaš

• Nízkoemisný materiál pre dobrú kvalitu vzduchu, bez podráždenia pokožky alebo očí
• Ekologický produkt vhodný na certifikáciu zelených projektov
• Vlastnosti absorpcie zvuku na ovládanie stredných a vysokých frekvencií, vyvinuté 

vo výskumnom laboratóriu Vicoustic pre vlnu VicPET
• Odolný voči vlhkosti bez tvorby prachu pri manipulácii
• Umývateľný a ľahko čistiteľný, jednoducho pomocou špongie a vody
• Perfektne sa hodí k zvyšku produktovej rady Vicoustic

NRC
Koeficient redukcie hluku: 0,7*

* Predbežné dátové akustické testy

Dostupné povrchové úpravy*  

* Rôzne šarže môžu vykazovať farebné variácie

Rozmery**
a) 2400x595x12mm / 94.5’’ x 23.4’’ x 0.47’’
b) 2700x595x12mm / 106.3’’ x 23.4’’ x 0.47’’

** Pre každý panel. Upozorňujeme, že rozmery týchto 
panelov majú toleranciu +/- 2 mm

Informácie o balení
Jednotky na box: 2 alebo 4 
Box:  
a) 240cm vezria: 

Box2: 2438x628x38mm / 96” x 24.7” x 1.5” 
Box4: 2438x628x64mm / 96” x 24.7” x 2.52” 

b) 270cm verzia: 
Box2: 2738x628x38mm / 107.8” x 24.7” x 1.5” 
Box4: 2738x628x64mm / 107.8” x 24.7” x 1.5”

Hrubá hmotnosť boxu:
a) 240cm verzia: 

Box2: 11,34kg / 25 lbs 
Box4: 20,5kg  / 45 lbs 

b) 270cm verzia:    
Box2: 12,7kg / 28 lbs 
Box4: 23.1kg / 51 lbs 

Technické informácie
Materiál: Vlna VicPet s vysokou hustotou a laminát

Požiarna odolnosť:  
• Prebieha certifikácia

Inštalácia: Lepené na murované alebo betónové steny 
(lepidlo nie je súčasťou dodávky); Priskrutkované na 
sadrokartónové steny alebo drevené konštrukcie (skrutky 
sú súčasťou balenia); Môže byť inštalované na steny a strop. 

Viac informácií
https://vicoustic.com/product/vicstrip
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