
A-luokan akustointia by AO-allover.
Modernin tyylikkäästi. Luonnollisen puhtaasti.

Vaivatta. Tilaan kuin tilaan. 

AO-allover on tuonut markkinoille designatut akustoratkaisut. Kohdetilan ilmeeseen istuva, kiinnostava 
akustopinta rakentuu vaivatta vakiokokoisilla akustolevyillä eri värejä tai kuva-aiheita yhdistellen. 

Terveempi äänimaailma syntyy myös yhdessä korkealuokkaisten LED-valopaneelien tai -alasvalojen 
kanssa. Lopputuloksena tyylikäs, kustannusälykäs  sekä  valo- ja ääniergonimisesti huippulaadukas koko-
naisuus. Alaslaskettu kattoratkaisu syntyy kätevästi SMARTbox-akustopaketilla. Mukaan sopiva määrä 
valkoisia tai mustia levyjä (10 kpl/paketti, yhteensä 3,6 m2) ja tilaan istuva alakattojärjestelmä. Tilaan 
ilmeeseen sopivana - seinästä seinään -ratkaisuna, kiinteällä otsalaudalla viimeisteltynä, varjouralla 
keventäen, leijuvana saarekkeena tai niiden ryhmänä. 

Tilaan voidaan sijoittaa raikkaiden vakioratkaisujen lisäksi myös uniikki, räätälöity INNOturfDESIGN-
akustokatto. Rakenteen levyt voidaan sävyttää värikartan värein tai levyihin voidaan painattaa kiin-
nostava kuosi, logo tai valokuva. Parempi akustiikka vahvistaa mielenkiintoisesti tilan ilmettä tai luo 
kiinnostavia yksityiskohtia. Akustointi kipuaa kattoon uusin muodoin ja kuosein. Luovasti ja ilmeeltään 
raikkaana.

AO-allover -akustointi ihastuttaa luonnollisella ja kiinnostavalla rouhealla pinnallaan. Akustomateriaali 
on puhdasta suomalaista innovaatio-osaamista - uniikki M1-luokiteltu materiaali. Homehtumaton ja haju-
ton. Paras A-luokan absorptiokyky yhdistyy monipuolisiin designominaisuuksiin. Akustointi on tyylikästä 
muotoilua, turvallinen ja helppo asentaa. Tilaan kuin tilaan. 
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Äänen absorptioluokka:

A (EN ISO 354 & EN ISO 11654)
M1-luokiteltu 
Paloluokka:

E (EN ISO 11925-2) 
Homehtumaton (PH < 4,5), hajuton 

Lämmönjohtavuus:
0,037 W/mK (standardi EVS-EN 12667



Koko, SMARTbox 600x600mm/10 kpl paketissa, yht. 3,6m2

Koko, INNOturf SOLUTION 600x600mm/600x1200mm/1200x2400mm

Koko, INNOturf PRINT DESIGN 600x600mm/600x1200mm/1200x2400mm

Paksuus Vakiona 20mm
Tilauksesta 30mm

Materiaali 85% pintaturve, 15% polyesteri.
Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.

Saatavat värit/erikoisominaisuudet Valkoinen tai musta. 
Muut sävyt, printti ja erikoismuoto tilauksesta.

Äänen absorptioluokka A (EN ISO 354 & EN ISO 11654)

Lämmönjohtavuus 0,037 W/mK (standard EVS-EN 12667)

Hoito-ohjeet Hellä imurointi, ei hankausta.

Kohteet Katot - uudet/olemassaolevat tilat.

Asennus Alaslasketut kattorakenteet: kiinteät, 
varjouralliset ja leijuvat rakenteet.

ao-allover reserves the right to changes.

Alaslasketut katot - akustovaihtoehdot

Akustomateriaali: SMARTbox, INNOturf SOLUTION, INNOturf PRINT DESIGN
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