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 Indledning
Lumière Soft Panels er stofbetrukne vægpaneler, som 
tilfredsstiller sanserne. Med disse paneler kan man skabe 
fuldstændig exceptionelle designløsninger, hvor du både 
får æstetiske og fascinerende rum, og hvor panelerne 
samtidig leverer de bedste forudsætninger for absolutte 
lydforhold. 

Vores eksklusive og monteringsvenlige paneler bliver 
skræddersyet til dig, så din designdrøm kan indfries. 
Vi har 27 farver i sortimentet og et væld af forskellige 
former og størrelser, som kan sammensættes og kombi-
neres. På den måde er der ingen grænser for det design, 
som vi i fællesskab kan skabe. 
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Bafler nedhægt fra loft i standard 
størrelse i forskellige farver.  
Størrelse: 1200 x 600 mm
Tykkelse: 60 mm 
Farvekode: 12191601, 12191603, 12191610

Fuld monteret Lumière Soft Panels 
væg pålimet i forskellige størrelser. 
Tykkelse: 20 mm  
Farvekode: 12191603

Loft af sekskantede paneler limet 
dirkete på loft, forberedt med hul i 
midten til spot.  
Tykkelse: 60 mm
Farvekode: 12191609
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 Hvorfor vælge  
akustiske paneler?
Når vi taler om akustik, handler det om, hvordan lyd 
opfører sig i et rum. Alt efter rummets form, størrelse og 
de materialer, det er lavet af, så optræder lyd forskelligt. 
Med akustiske paneler kan man regulere lyden, ved at 
bryde lydens bølger og på den måde skabe en mere 
blød atmosfære, hvor lydbølgerne ikke spæner rundt i 
rummet og er til gene. 

Produktbeskrivelse
 FR tekstilbeklædt mineraluldskerne
 Ekstra forstærket, skarp kant
 27 forskellige ”Panama” farver
 Stærke og robuste tekstiler
 Ophænges eller limes 
 Fås i flere former og størrelser inklusiv 3D 

Tekniske funktioner

Tykkelse :               20, 40, 60 mm
Størrelse:              600x600, 600x1200, 600x1800, 600x2400,  
                                    600x3000, 1200x1200, 1200x1800, 1200x2400,             
                                        1200x3000 mm 
                                     Obs: Kan produceres på specialmål
Figur:                  Fås i flere former og størrelser inklusiv 3D
Lydabsorption:  20 mm = aw 0,75, 40/60 mm = aw 1,0
Brandklasse:        A2-s1, d0 iht. EN 13501-1:2007+A1:2009
Miljø & indeklima:  Produceret af ISO 9001 & ISO 14001 certi- 
   ficeret virksomhed. Indeklimatestet iht. M1/A+

Specifikationer
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Fuldmonteret væg i specialmål 
i biograf. Plader limet direkte 
på lydvæg mellem biografer. 
Tykkelse: 60 mm 
Farvekode: 12191608

Fuldmonteret væg i speciallavet 
sekskanter direkte monteret med lim. 
Udført i 3 forskellige farver.  
Tykkelse: 40 mm
Farvekode: 12191603, 12191606, 12191609 

Nedhængte runde flåder.  
Størrelse: Ø800-1000-1200 mm 
Tykkelse: 40 mm
Farvekode: 12191610
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Med Lumière Soft Panels kan du skabe lige nøjagtig det 
design, som passer til dig. Du kan frit kombinere former, 
størrelser og farver. 

Farvepaletten indeholder klassiske og tidsløse nu-
ancer, som gør sig godt i moderne og bevidste indret-
ninger. Samtidig tilbyder vi også farver i sortimentet, som 
springer ud og kan skabe vilde scenarier i din indretning. 
Der er med andre ord ingen grænser for, hvilke absolut 
unikke visuelle og dekorative rum, du kan skabe med

Lumière Soft Panels kommer i en række standardmål, 
men vi kan også levere dem i cutsize-størrelser efter 
ønskede mål. Panelerne er på alle overflader lette at 

montere, da de enten kan påføres med lim eller ophæng-
es. Du kan tilmed bruge panelerne som en opslagstavle 
og dermed tilføre endnu en funktionalitet. Produktets 
fleksibilitet øger dine designfriheder - Uanset om du 
ønsker et iøjnefaldende udtryk eller du er mere til det 
sarte og diskrete.

Lumière Soft Panels fungerer godt i store lokaler, hvor 
der kommer mange mennesker – På kontorer, skoler og 
på offentlige institutioner, i auditorier eller konference-
lokaler. Centre, sportshaller, koncertsale, biografer osv. 

De mange muligheder

Lumière Soft Panels findes i 27 forskellige farver hvilket 
gør det muligt at mixe og matche og opnå helt unikke 
farvekombinationer. Opnå et faverigt og kontrastfyldt 
resultat eller forhold dig mere neutralt med de mere 
afdæmpede og rolige nuancer.

Farvepaletten

12191601 12191602 12191603 12191604 12191605 12191606

12191607 12191608 12191609 12191610 12191611 12191612

12191613 12191614 12191615 12191616 12191617 12191618

12191619 12191620 12191621 12191622 12191623 12191624

12191625 12191626 12191627
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Lumière Group A/S
Karetmagervej 12, 7100 Vejle 
Carl Jacobsens Vej 16, 26, 2500 Valby

info@lumiere.dk
+45 7641 3400

 lumiere.dk


