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GOLVSKÄRMAR
Freqens och Cross är flexibla och lättplacerade skärmar för kontor och offentliga
miljöer. Skärmarna är fyllda med ljudabsorberande material av högsta klass och
kläds med tyg i ull eller bambu i olika färger. De pressade formerna reflekterar
ljudvågorna åt olika håll och är även en designfaktor.
Freqens och Cross finns i format 180x90, som ger en effektiv avskärmning
utan att upplevas som en helt avgränsande vägg. Freqens finns även i format
150x90 som är perfekt i ett kontorslandskap, där man sitter helt avskärmad vid
arbetsplatsen men enkelt kan resa sig för att få ögonkontakt med kollegorna.
Skärmarna har en träram som finns i olika färger och kan förses med olika
tillbehör beroende på behov av funktion och placering.
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FREQENS | 15Ox9O CM

CROSS | 18Ox9O CM

FREQENS | 18Ox9O CM

MONTERING
Skärmarna i serien kan enkelt kombineras till längre väggpartier. Det
finns även beslag för att ansluta skärmarna i vinkel. Skärmarna kan
antingen förses med stödben i trä eller med en nätt plåtfot. Som tillval
finns även hjul, så skärmarna enkelt kan flyttas fram vid behov.

Produkter
Freqens 150x90 cm inkl. ram

ABSORBENTMATERIAL

Freqens 180x90 cm inkl. ram

Skärmarna kan väljas med det komposterbara absorbtionsmaterialet Ecolin
(linfiber med majsstärkelse), som också har ypperliga akustiska egenskaper. Som prisvärt alternativ finns samtliga modeller i serien i polyester.

Cross 180x90 cm inkl. ram
Tillbehör
Fot till golvskärm, plåt

TYGKLÄDSEL
Absorbenterna finns i ett 20-tal tygklädslar i välmatchade nyanser. Välj
mellan ren fårull, med utmärkta fuktegenskaper - eller bambu, med naturligt antistatiska och antiseptiska egenskaper. Båda är komposterbara.
Du kan också få absorbenterna i ditt eget tyg.

Fot till golvskärm, trä
Hjul till golvskärmsfot i trä
Kopplingsbeslag

TRÄRAM
Absorbentmaterialet i skärmarna sitter i en ram av trä. Ram (och trästödben) kan fås i ek eller björk natur respektive vit- eller svartlackat.

Kontakt
Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
Box 11, 571 06 Bodafors

KLASSIFICERING
Absorbtionsmaterialen är A-klassade för ljudabsorbtion enligt ISO 354/
ISO 11654, samt brandklassade enligt EN ISO 11925-2.
För mer information: se hemsida.
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