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Gemeentelijke sporthal
van Ancinnes

Cultuur en ontspanning

Ancinnes - Frankrijk

www.eurocoustic.nl

DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT

chantier

DE PLUSPUNTEN VAN HET
PRODUCT

■ Bewezen schokbestendigheid
■ Geluidsabsorptie : αw= 1
■  7 kleuren verkrijgbaar
■  Brandreactie : A2-s1, d0 voor de witte
panelen en A1 voor de gekleurde panelen

• Schokbestendigheid
• Akoestisch comfort
• Thermische isolatie

■  V
 ochtbestendigheid : 100 % vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad

ONS ANTWOORD

■  QAI (binnenluchtkwaliteit): Klasse A+

Een oplossing van Acoustichoc® A 40-tegels (1200x600),
die bekendstaan voor hun schokbestendigheid en hun
akoestische en thermische comfort, precies wat de
gebruikers van de sporthal nodig hadden.

ACOUSTICHOC® A 40 WIT
•
Acoustichoc® is een thermo-akoestisch steenwolpaneel met een hoge densiteit dat langs de zichtzijde bedekt is met een wit of gekleurd decoratief
glasvlies en langs de rugzijde met een geweven raster en een naturel glasvlies versterkt is.

■  Thermische weerstand : 1,10 m².K/W

OPPERVLAKTE : 1109 m²
STAD : Ancinnes
LAND : Frankrijk
RUIMTES : Sporthal

•A
 koestiek : Dankzij een maximale geluidsabsorptiecoëfficiënt van αw = 1 kunnen de Acoustichoc®
A 40-tegels de geluidssterkte verminderen, die
vaak hoog is in deze ruimtes, en zo het akoestische
comfort voor de gebruikers verbeteren.

REALISATIEDATUM : 2017

•B
 estendigheid : De combinatie van Acoustichoc®
A40-panelen en Euroclip-borgclips van Eurocoustic zorgt ervoor dat de tegels niet loskomen, zelfs
bij de impact van een bal. De schokbestendigheid
van de tegels is ideaal voor gebruik in een sporthal
voor een duurzaam resultaat in de tijd.

• Installateur :
Qualiprofil

•T
 hermisch : Acoustichoc® A 40 plafonds hebben een
thermische weerstand van 1,10 m².K/W

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex - France
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69
www.eurocoustic.nl

CONTACTPERSONEN

• Salesmanager :
Mickaël Lepage : +33 (0) 6 32 86 67 68
mickael.lepage@saint-gobain.com
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De stad Ancinnes, gelegen in het Franse departement Sarthe, renoveerde zijn gemeentelijke sporthal.
De sporthal van Ancinnes is een multisportcentrum
dat door de lokale scholen en verenigingen wordt
gebruikt. Saint-Gobain Eurocoustic werd gevraagd
om een oplossing voor te stellen voor een akoestische
plafond dat voldoet aan de eisen van een omgeving
waar sport wordt beoefend.
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