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Acoustic Curtains Acοustic Curtains
A.cu -Cotton

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικονομική & τυποποιημένη 
μέθοδος βελτίωσης ακουστικής χώρου 
• Θερμομόνωση
• Εύκολη εγκατάσταση
• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 

• Έλεγχος εξωτερικού φωτισμού (Black out)
• Βαμβακερό ύφασμα με ειδική επεξεργασία για 
αυξημένη αντίσταση στην φωτιά Β1.

3 x 2,95 m

Οι ακουστικές κουρτίνες A.cu -Cotton είναι μια νέα 
σειρά τυποποιημένων έτοιμων οικονομικών κουρτινών 
απορρόφησης ήχου. 
Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές 
και ακουστικές συνθήκες του χώρου με εύκολη οριζόντια 
κίνηση.
Για καλύτερη ακουστική  απόδοση, συνιστάται η χρήση 
τουλάχιστον διπλού πλάτους κουρτίνας από την 
επιθυμητή κάλυψη.

Διαστάσεις (Π x Υ): 3 x 2,95 m 
Κουρτίνα έτοιμη για κρέμασμα 
Υλικό: Βαμβάκι 100% 
Αντίσταση στην φλόγα σύμφωνα με το DIN 4102: B1
Επιφανειακή Πυκνότητα: 500 gr / m²
Βάρος περίπου : 4,5 kg/συσκευασία
Χρώμα: Μαύρο

Κάθε συσκευασία κουρτίνας περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα πλαστικά άγκιστρα για την ανάρτηση της 
κουρτίνας από τον μηχανισμό κύλισης.

Για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε και τον μηχανισμό 
κύλισης (ράγα) μαζί με όλα τα εξαρτήματα για την κύλιση της κουρτίνας και στερέωση στον τοίχο είτε 
στην οροφή.
Για τον καλύτερο καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας τυποποιημένων φύλλων ακουστικής 
κουρτίνας, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της απαιτούμενης επιφάνειας κάλυψης, καθώς και 
το συνολικό μήκος του οδηγού κύλισης, λαμβάνοντας υπόψη και το αναγκαίο μήκος “στάθμευσης” 
της κουρτίνας σε κλειστή θέση.  

Ακολουθεί σκίτσο κάτοψης της κουρτίνας και του οδηγού κύλισης.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,70
Ζητήστε μας τα αποτελέσματα ακουστικών προδιαγραφών, 
ανάλογα με την πτύχωση και την απόσταση από τον τοίχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A.cu -Cotton 
Ακουστικές Κουρτίνες

από βαμβακερό ύφασμα

www.alphacoustic.com
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Οι ακουστικές κουρτίνες A.cu -Velour είναι μια νέα 
σειρά τυποποιημένων έτοιμων οικονομικών κουρτινών 
απορρόφησης ήχου, αποτελούμενες από ειδικό βελουτέ 
ύφασμα.
Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές και 
ακουστικές συνθήκες του χώρου με εύκολη οριζόντια κίνηση.
Για καλύτερη ακουστική  απόδοση, συνιστάται η χρήση 
τουλάχιστον διπλού πλάτους κουρτίνας από την επιθυμητή 
κάλυψη.

Διαστάσεις (Π x Υ): 1,40 x 2,80 m 
Κουρτίνα έτοιμη για κρέμασμα 
Υλικό: Πολυεστέρας
Επιφανειακή Πυκνότητα: 340 gr / m²
Ποσότητα ανά συσκευασία: 2 τεμάχια
Βάρος περίπου : 3,5 kg/συσκευασία
Βασικό Χρώμα: Γκρι (κωδ. 14) (δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 17 επιπλέον χρωματισμούς , κατόπιν 
ζήτησης και συγκεκριμένης ποσότητας παραγγελίας)

Κάθε συσκευασία κουρτίνας περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα άγκιστρα για την ανάρτηση της κουρτίνας 
από τον μηχανισμό κύλισης.

Για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε και τον μηχανισμό 
κύλισης (ράγα) μαζί με όλα τα εξαρτήματα για την κύλιση της κουρτίνας και στερέωση στον τοίχο είτε 
στην οροφή.
Για τον καλύτερο καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας τυποποιημένων φύλλων ακουστικής 
κουρτίνας, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της απαιτούμενης επιφάνειας κάλυψης, καθώς και 
το συνολικό μήκος του οδηγού κύλισης, λαμβάνοντας υπόψη και το αναγκαίο μήκος “στάθμευσης” 
της κουρτίνας σε κλειστή θέση.  

Ακολουθεί σκίτσο κάτοψης της κουρτίνας και του οδηγού κύλισης.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,70.
Οι  ακουστικές ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με την πτύχωση και 
την απόσταση από τον τοίχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A.cu -Velour
Ακουστικές Κουρτίνες

με βελουτέ υφή

W=...

L=...

9 cm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικονομική & τυποποιημένη 
μέθοδος βελτίωσης ακουστικής χώρου 
• Θερμομόνωση
• Εύκολη εγκατάσταση
• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 

• Έλεγχος εξωτερικού φωτισμού (Black out)
• Ύφασμα με βελουτέ υφή

Acoustic Curtains 
A.cu -VelourA.cu -Velour
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A.cu -Velour

Η επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών χρωμάτων για το έργο σας, θα μπορούσε να είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να αναδείξετε τη διάθεση και τον τόνο των σχεδίων σας. Ακολουθεί η 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων από τα βελουτέ υφάσματα που σας προσφέρουμε. 
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Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.

Σημείωση
Οι φωτογραφικές παρουσιάσεις των υφασμάτων μπορει να διαφέρουν σχετικά από την πραγματικότητα. Συνιστάται 
να ζητάτε δείγματα υφάσματος πριν από την παραγγελία.
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Acoustic Curtains

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικολογικό προιόν που παράγεται από ύφασμα μαλλιού 
προβάτου (Wool Fabric). Προέρχεται από μία βιώσιμη φυσική 
ίνα. 
• Οικονομική & τυποποιημένη μέθοδος βελτίωσης ακουστικής 
χώρου 
• Θερμομόνωση
• Εύκολη εγκατάσταση
• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 

• Μερικός έλεγχος εξωτερικού φωτισμού (Black out)
• Μάλλινο ύφασμα με φυσική αυξημένη αντίσταση στην 
φωτιά.

Οι ακουστικές κουρτίνες A.cu -Wool είναι μια νέα 
σειρά τυποποιημένων έτοιμων οικονομικών κουρτινών 
απορρόφησης ήχου, αποτελούμενες από φυσικό μάλλινο 
ύφασμα ALPHAcoustic-CL.WF. 
Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές και 
ακουστικές συνθήκες του χώρου με εύκολη οριζόντια κίνηση.
Για καλύτερη ακουστική  απόδοση, συνιστάται η χρήση 
τουλάχιστον διπλού πλάτους κουρτίνας από την επιθυμητή 
κάλυψη.

Διαστάσεις (Π x Υ): 1,40 x 2,80 m 
Κουρτίνα έτοιμη για κρέμασμα 
Υλικό: 70% Φυσική μάλλινη ίνα
Επιφανειακή Πυκνότητα: 320 gr / m²
Ποσότητα ανά συσκευασία: 2 τεμάχια
Βάρος περίπου : 5 kg/συσκευασία
Βασικό Χρώμα: μπλε (κωδ.18) (δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 57 επιπλέον χρωματισμούς, κατόπιν 
ζήτησης και συγκεκριμένης ποσότητας παραγγελίας)
Κάθε συσκευασία κουρτίνας περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα άγκιστρα για την ανάρτηση της κουρτίνας 
από τον μηχανισμό κύλισης.
Για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε και τον μηχανισμό 
κύλισης (ράγα) μαζί με όλα τα εξαρτήματα για την κύλιση της κουρτίνας και στερέωση στον τοίχο είτε 
στην οροφή.
Για τον καλύτερο καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας τυποποιημένων φύλλων ακουστικής 
κουρτίνας, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της απαιτούμενης επιφάνειας κάλυψης, καθώς και 
το συνολικό μήκος του οδηγού κύλισης, λαμβάνοντας υπόψη και το αναγκαίο μήκος “στάθμευσης” 
της κουρτίνας σε κλειστή θέση.   

Ακολουθεί σκίτσο κάτοψης της κουρτίνας και του οδηγού κύλισης.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,70
Οι  ακουστικές ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με την πτύχωση 
και την απόσταση από τον τοίχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A.cu -Wool 
Ακουστικές Κουρτίνες

από φυσικό μάλλινο ύφασμα 

www.alphacoustic.com

W=...

L=...

9 cm

A.cu -Wool
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https://alphacoustic.com/wp-content/uploads/2020/11/Χαρακτηριστικές-Ιδιότητες-του-Φυσικού-Μαλλιού.pdf
https://alphacoustic.com/wp-content/uploads/2020/09/ALPHAcoustic-CL-Fabric-Κατάλογος-Ακουστικών-Υφασμάτων.pdf
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A.cu -Wool

Ακολουθεί η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ALPHAcoustic-CL.WF από φυσική μάλλινο ύφασμα.

www.alphacoustic.com
6

Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.

Σημείωση
Οι φωτογραφικές παρουσιάσεις των υφασμάτων μπορει να διαφέρουν σχετικά από την πραγματικότητα. 
Συνιστάται να ζητάτε δείγματα υφάσματος πριν από την παραγγελία.



Acoustic Curtains

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικολογικό προιόν που παράγεται από ειδικά επεξεργασμένη 
τσόχα από μαλλί προβάτου (Wool Felt). Προέρχεται από μία 
βιώσιμη φυσική ίνα. 
• Οικονομική & τυποποιημένη μέθοδος βελτίωσης ακουστικής 
χώρου 
• Θερμομόνωση
• Εύκολη εγκατάσταση
• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 

• Έλεγχος εξωτερικού φωτισμού (Black out)
• Μάλλινη τσόχα με φυσική αυξημένη αντίσταση στην φωτιά.

Οι ακουστικές κουρτίνες A.cu -Felt είναι μια νέα 
σειρά τυποποιημένων έτοιμων οικονομικών κουρτινών 
απορρόφησης ήχου, αποτελούμενες από φυσική μάλλινη 
τσόχα ALPHAcoustic-NWF. 
Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές και 
ακουστικές συνθήκες του χώρου με εύκολη οριζόντια κίνηση.
Για καλύτερη ακουστική  απόδοση, συνιστάται η χρήση 
τουλάχιστον διπλού πλάτους κουρτίνας από την επιθυμητή 
κάλυψη.

Διαστάσεις (Π x Υ): 1,50 x 2,80 m 
Πάχος: 3,5 mm
Κουρτίνα έτοιμη για κρέμασμα 
Υλικό: 90% Φυσική μάλλινη τσόχα
Επιφανειακή Πυκνότητα: 550 gr / m²
Ποσότητα ανά συσκευασία: 2 τεμάχια
Βάρος περίπου : 5 kg/συσκευασία
Βασικό Χρώμα: Γκρι σκούρο (κωδ. 923) (δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 48 επιπλέον χρωματισμούς, 
κατόπιν ζήτησης και συγκεκριμένης ποσότητας παραγγελίας)

Οι κουρτίνες Felt παραδίδονται με μεταλλικές καρφίδες για να μπορούν να κρεμαστούν από κατάλληλο 
οδηγό κύλισης.
Για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε και τον μηχανισμό 
κύλισης (ράγα) μαζί με όλα τα εξαρτήματα για την κύλιση της κουρτίνας και στερέωση στον τοίχο είτε 
στην οροφή.
Για τον καλύτερο καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας τυποποιημένων φύλλων ακουστικής 
κουρτίνας, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της απαιτούμενης επιφάνειας κάλυψης, καθώς και 
το συνολικό μήκος του οδηγού κύλισης, λαμβάνοντας υπόψη και το αναγκαίο μήκος “στάθμευσης” 
της κουρτίνας σε κλειστή θέση.  

Ακολουθεί σκίτσο κάτοψης της κουρτίνας και του οδηγού κύλισης.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,70
Οι  ακουστικές ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με την πτύχωση 
και την απόσταση από τον τοίχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A.cu -Felt 
Ακουστικές Κουρτίνες

από φυσική μάλλινη τσόχα 

www.alphacoustic.com

W=...

L=...

9 cm

A.cu -Felt

7

https://alphacoustic.com


A.cu -Felt

952 992 509 518 320

352 54 34 33 971 105 47

973 53 601 602 55 921 919

508 926 515 314 316 22 608

972 962 41 333 310 311 976

77 315 319 89 606 993 512

193 337 905 923 953 925

904 552

Ακολουθεί η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ALPHAcoustic-NWF από φυσική μάλλινη τσόχα.

Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.

Σημείωση
Οι φωτογραφικές παρουσιάσεις των υφασμάτων μπορει να διαφέρουν σχετικά από την πραγματικότητα. 
Συνιστάται να ζητάτε δείγματα υφάσματος πριν από την παραγγελία.

www.alphacoustic.com

Acoustic Curtains 
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Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.

Σημείωση
Οι φωτογραφικές παρουσιάσεις των υφασμάτων μπορει να διαφέρουν σχετικά από την πραγματικότητα. 
Συνιστάται να ζητάτε δείγματα υφάσματος πριν από την παραγγελία.

https://alphacoustic.com


Οι ακουστικές κουρτίνες A.cu -Velvet FR είναι μια νέα 
σειρά τυποποιημένων έτοιμων κουρτινών απορρόφησης 
ήχου, αποτελούμενες από πραγματικό βελούδινο ύφασμα 
από TREVIRA FR.
Αυτό σημαίνει ότι η ίνα από την οποία έχει παραχθεί έχει 
αντίσταση στην μετάδοση της φλόγας.
Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές και 
ακουστικές συνθήκες του χώρου με εύκολη οριζόντια κίνηση.
Για καλύτερη ακουστική απόδοση, συνιστάται η χρήση 
τουλάχιστον διπλού πλάτους κουρτίνας από την επιθυμητή 
κάλυψη.

Διαστάσεις (Π x Υ): 1,40 x 2,80 m 
Κουρτίνα έτοιμη για κρέμασμα 
Υλικό: Πολυεστέρας TREVIRA FR
Επιφανειακή Πυκνότητα: 500 gr / m²
Ποσότητα ανά συσκευασία: 2 τεμάχια
Βάρος περίπου : 4,5 kg/συσκευασία
Χρώμα: 26 χρωματισμοί (βλέπε δειγματολόγιο με κωδικούς)

Κάθε συσκευασία κουρτίνας περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα άγκιστρα για την ανάρτηση της κουρτίνας 
από τον μηχανισμό κύλισης.

Για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε και τον μηχανισμό 
κύλισης (ράγα) μαζί με όλα τα εξαρτήματα για την κύλιση της κουρτίνας και στερέωση στον τοίχο είτε 
στην οροφή.
Για τον καλύτερο καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας τυποποιημένων φύλλων ακουστικής 
κουρτίνας, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της απαιτούμενης επιφάνειας κάλυψης, καθώς και 
το συνολικό μήκος του οδηγού κύλισης, λαμβάνοντας υπόψη και το αναγκαίο μήκος “στάθμευσης” 
της κουρτίνας σε κλειστή θέση.  

Ακολουθεί σκίτσο κάτοψης της κουρτίνας και του οδηγού κύλισης.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,90.
Ζητήστε μας τα αποτελέσματα ακουστικών προδιαγραφών, 
ανάλογα με την πτύχωση και την απόσταση από τον τοίχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A.cu -Velvet FR
Ακουστικές Κουρτίνες

με βελούδινη υφή

W=...

L=...

9 cm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλή αισθητική πραγματικού βελούδου
• Τυποποιημένη μέθοδος βελτίωσης ακουστικής χώρου 
• Θερμομόνωση
• Εύκολη εγκατάσταση

• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 
• Έλεγχος εξωτερικού φωτισμού (Black out)
• Zωντανά και φωτεινά χρώματα, απαλή βελούδινη αίσθηση.
Συνδυάζουν κομψότητα, και προσδίδουν  κύρος στον χώρο 

Acoustic Curtains 
A.cu -Velvet FR

www.alphacoustic.com
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Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
302

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
803

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
802

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage velvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
801

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage velvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
405

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
501

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
500

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
601

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
203

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
202

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
304

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
303

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
800

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
301

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
300

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage velvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
403

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
400

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le

Spec ia l  fabr ics  and accessor ies

New produc ts

Company

Company

Qual i t y  and Serv ice

Locat ions

Download ca ta logue

Contact

Wilhe lm Westho l t  GmbH

Zeißs t raße 9

50171 Kerpen

Phone:  +49 2237/6583-0

Fax:  +49 2237/6583-101

Emai l :  sa les(a t )westho l t .de

Member  o f  DTHG

Impr in t Pr ivacy Terms and Condi t ions

Collection Company Know-how ColorAll Contact 

sales(at )westhol t .de +49 (0)2237 65830

Home /  Stage ve lvets  /  Stage Velvet  LEONARDO CS

Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
406

Download cataloguepage

Order pattern

+49 (0)2237 65830

Weight
category

heavy

Product
features

opaque

Material

Col lect ion

Scenery  canvas ,  super  w ide  mus l in ,  f lax  a r t i s ts  canvas

Mol ton  and b lackout - fabr ics

Pro jec t ion  screens ,  f i lms ,  dancef loor

Gauze,  ne ts ,  spr ink le r  gauzes

Stage ve lve ts

Decora t ive  fabr ics ,  f lag  c lo th ,  vo i le
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Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1
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Stage Velvet LEONARDO CS

100 % polyester Trevira CS, weight:  ~ 525 g/m²,  width:  140 cm, piece lenght:

~35 m, 28 colours,  inherent ly f lame-retardant according DIN 4102 B1

Color:
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A.cu -Velvet.FR

Η επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών χρωμάτων για το έργο σας, θα μπορούσε να είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να αναδείξετε τη διάθεση και τον τόνο των σχεδίων σας. Ακολουθεί η 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων από τα βελούδινα βραδύκαυστα υφάσματα που σας προσφέρουμε. 

100 101 102 103 200

Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.

Σημείωση
Οι φωτογραφικές παρουσιάσεις των υφασμάτων μπορει να διαφέρουν σχετικά από την πραγματικότητα. Συνιστάται 
να ζητάτε δείγματα υφάσματος πριν από την παραγγελία.

www.alphacoustic.com

700

701 702 406 400 403 300

301 800 303 304 202 203

601 500 501 405 801 802

803 303
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A.cu -Roller.Mesh

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικονομική & τυποποιημένη μέθοδος βελτίωσης ακουστικής 
χώρου 
• Θερμομόνωση: αποτρέπει έως και 90% της εισερχόμενης 
θερμότητας βοηθώντας τη διατήρηση σταθερής εσωτερικής 
θερμοκρασίας
• Εύκολη εγκατάσταση
• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 

• Έλεγχος θάμβωσης (αντηλιά) 
• Συνθετικό υλικό με αυξημένη αντίσταση στην φωτιά.

Τα A.cu -Roller.Mesh  είναι μια νέα σειρά τυποποιημένων 
έτοιμων οικονομικών ρολο-σκιάστρων απορρόφησης ήχου, 
αποτελούμενες από συνθετικό διάτρητο ύφασμα.
Η επιλογή του ποσοστού διάτρησης και του μέγεθους της 
οπής έχει γίνει μετά από εξειδικευμένη έρευνα της επίπτωσης 
της ηχοαπορρόφησης. Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στον 
εγκλωβισμό του ήχου στην πίσω πλευρά του υφάσματος. 

Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές και 
ακουστικές συνθήκες του χώρου με τη χρήση του μηχανισμού 
κατακόρυφης κίνησης που υπάρχει στο πάνω μέρος της 
ρολο-κουρτίνας και λειτουργεί με πλαστικό αλυσιδάκι.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,45.
Οι  ακουστικές ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με την απόσταση από 
τον τοίχο.
Διαθέτει πιστοποιήση αντίστασης στη φλόγα κλάσης 
B-s2,d0 σύμφωνα με EN ISO13 501-1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις: Πλάτος= (max)1,80 m (άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)
                     Ύψος   = (max) 2,50 m (άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)
Ποσοστό διάτρησης: 1%
Ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου EN ISO 14501.
Το ρολο-σκίαστρο περιλαμβάνει εκτός από το ύφασμα όλους τους μηχανισμούς για την ανάρτηση 
από τον τοίχο ή την οροφή καθώς και για την κατακόρυφη κύλιση.
Χρώμα: 6 βασικοί χρωματισμοί (βλέπε δειγματολόγιο με κωδικούς)
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής επιπλεόν χρωματικών αποχρώσεων είτε με αλλαγή του ποσοστού 
διάτρησης είτε με εκτύπωση του υφάσματος, κατόπιν παραγγελίας.

6 Διαφορετικές αποχρώσεις υφάσματος 

www.alphacoustic.com

A.cu -Roller.Mesh
Ακουστικά Ρολό-σκίαστρα

από συνθετικό διάτρητο ύφασμα

982 937 945 959 948 940

Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.
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A.cu -Roller.Felt

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικολογικό προιόν που παράγεται από ειδικά επεξεργασμένη 
τσόχα από μαλλί προβάτου (Wool Felt). Προέρχεται από μία 
βιώσιμη φυσική ίνα. 
• Οικονομική & τυποποιημένη μέθοδος βελτίωσης ακουστικής 
χώρου 
• Θερμομόνωση
• Εύκολη εγκατάσταση
• Δυνατότητα επίτευξης μεταβλητού χρόνου αντήχησης 

• Έλεγχος εξωτερικού φωτισμού (Black out)
• Μάλλινη τσόχα με φυσική αυξημένη αντίσταση στην φωτιά.

Τα A.cu -Roller.Felt είναι μια νέα σειρά τυποποιημένων 
έτοιμων οικονομικών ρολό-σκιάστρων απορρόφησης 
ήχου, αποτελούμενες από φυσική μάλλινη τσόχα                                                         
ALPHAcoustic-NWF. 
Σας παρέχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τις φωτεινές και 
ακουστικές συνθήκες του χώρου με τη χρήση του μηχανισμού 
κατακόρυφης κίνησης που υπάρχει στο πάνω μέρος της 
ρολο-κουρτίνας και λειτουργεί με πλαστικό αλυσιδάκι.

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης μπορεί να φθάσει το αw=0,45.
Οι  ακουστικές ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με το πάχος της τσόχας 
και την απόσταση από τον τοίχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαστάσεις: Πλάτος= (max)1,50 m
                     Ύψος   = (max) 2,00 m
                     Πάχος =  3,5 mm
Το ρολο-σκίαστρο περιλαμβάνει εκτός από το ύφασμα όλους τους μηχανισμούς για την ανάρτηση 
από τον τοίχο ή την οροφή καθώς και για την κατακόρυφη κύλιση.
Υλικό: 90% Φυσική μάλλινη τσόχα
Επιφανειακή Πυκνότητα: 550 gr / m²
Βασικό Χρώμα: Γκρι σκούρο (κωδ. 923)           
Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 48 επιπλέον χρωματισμούς, κατόπιν ζήτησης και συγκεκριμένης 
ποσότητας παραγγελίας.

A.cu -Roller.Felt
Ακουστικά Ρολό-σκίαστρα
από φυσική μάλλινη τσόχα
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952 992 509 518 320

352 54 34 33 971 105 47

973 53 601 602 55 921 919

508 926 515 314 316 22 608

972 962 41 333 310 311 976

77 315 319 89 606 993 512

193 337 905 923 953 925

904 552

Ακολουθεί η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ALPHAcoustic-NWF από φυσική μάλλινη τσόχα.

Καθαρισμός 
Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα. Τοπικός καθαρισμός με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας ειδικό 
καθαριστικό υγρό υφασμάτων.

Σημείωση
Οι φωτογραφικές παρουσιάσεις των υφασμάτων μπορει να διαφέρουν σχετικά από την πραγματικότητα. 
Συνιστάται να ζητάτε δείγματα υφάσματος πριν από την παραγγελία.

Ειδοποίηση:
Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές που αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο και διατηρούμε το δικαίωμα 
να τροποποιήσουμε τα χαρακτηριστικά τους ανά πάσα στιγμή.  
Ενημερωθείτε για τα τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας στο  www.alphacoustic.com.

A.cu -Roller.Felt
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Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ με εμπειρία από το 1978, σχεδιάζει  και παράγει 
λύσεις για τη βελτίωση της Ακουστικής 

και τη μείωση των θορύβων και κραδασμών. 

Εκτός από τις τυποποιημένες οικονομικές Ακουστικές κουρτίνες  A.Cu 
παράγουμε και πολύ εξειδικευμένες ακουστικές κουρτίνες υψηλών 

προδιαγραφών των ακόλουθων τύπων:
• ALPHAcoustic-AC/sp : Ακουστικές κουρτίνες με ηχομονωτικές ιδιότητες

• ALPHAcoustic-AC/sa : Κουρτίνες με αυξημένες ηχοαπορροφητικές ιδιότητες

Ζητήστε μας τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στο tech@alphacoustic.com

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
 Τ:  210 6779875    info@alphacoustic.com

www.alphacoustic.com
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