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Chameleon Acoustic Canvas

Overleggen en brainstorms kunnen en mogen energiek zijn. Akoestiek is daarbij 

sfeerbepalend. Chameleon introduceert een whiteboardwand die tegelijkertijd 

samenwerking stimuleert én zorgt voor een aangename akoestische ervaring. 

Chameleon Acoustic Canvas heeft de allerhoogste geluidabsorberende werking, 

waardoor vervelende nagalm wordt weggenomen.

WRITING in silence



Het frame wordt in het vooraanzicht bespannen met een circulair 
decoratietextiel met elke gewenste fullcolour bedrukking. Ook het doek 
kent geen enkele beperkingen in maatvoering, waardoor werkelijk elke wand 
gevuld kan worden met Chameleon Acoustic Canvas. Daarnaast heeft het 
doek dezelfde brandveilige certificering als het textielwol: brandklasse B. 
Andere soorten doek behoren in overleg tot de mogelijkheden.

Het aanzicht

Geluiddemping

Het frame wordt gevuld met geluidabsorberend textielwol. Dit circulaire product 
bestaat voor 90% uit gerecyclede textielvezel die wordt verkregen uit ingezamelde 
kleding die niet meer als kleding in te zetten is. Het katoenwol dat wij gebruiken:

- Is zeer brandveilig gecertificeerd (brandklasse B) 
- Heeft een hoge densiteit van 45kg/m3 en is 45 mm dik 
- Valt in akoestiek klasse A met een αw waarde van 0,95

Acoustic Canvas begint bij een stevig frame van mat 
geanodiseerd aluminium. Het frame heeft een diepte van 5 cm 
vanaf de wand en kent geen beperkingen in hoogte en breedte.

Stabiliteit



Emaille whiteboard verdiept
Met standaard montage komt het oppervlak 
van een Chameleon frameloos whiteboard 
op 25 mm van de wand. Dat betekent dat het 
whiteboard oppervlak 25 mm dieper ligt dan 
het frame van Acoustic Canvas. 

Writing in silence

De combinatie tussen akoestisch canvas en whiteboards van Chameleon is wat 
deze oplossing uniek maakt. Door beide producten te leveren binnen één project, 
kunnen we zorgen voor een precieze afwerking en een perfecte montage. Dit is voor 
een deel maatwerk aangezien de mogelijkheden kunnen worden afgestemd op de 
eindgebruiker. 

Artikelnummer: 16006.996

- Ons montageteam neemt u de montage graag uit handen - 

Emaille whiteboard gelijkliggend
Chameleon biedt de mogelijkheid om het 
emaille whiteboard oppervlak op 50 mm van 
de wand uit te lijnen. Daardoor ligt het schrij-
foppervlak gelijk met het bedrukte textielop-
pervlak van Acoustic Canvas. Is de zijkant van 
de constructie zichtbaar, dan kan deze worden 
afgewerkt met eenzelfde geanodiseerd profiel 
als Acoustic Canvas. Het whiteboard ligt daar-
mee binnen hetzelfde profiel.  

- Akoestische waarde van Aw 0,95 
- Geen beperking in afmetingen 
- Persoonlijke bedrukking of ruime keuze uit   
 een afbeeldingenboek 
- Het textielwol en decoratietextiel zijn circulair
- Combinatie met Chameleon frameloze    
 whiteboards 
- Snelle levering in enkele weken 
- We nemen u de montage graag uit handen
- Artikelnummer: 16006.996

Alle voordelen op een rij
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