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Klimzaal B’UP

Cultuur en vrije tijd

Clermont-Ferrand - Frankrijk

www.eurocoustic.nl

Twee voormalige internationale professionele klimmers
openden in Clermont-Ferrand de eerste klimhal in Frankrijk waar routeklimmen, boulderen en speedklimmen
werden samengebracht. U kunt er zelfs allerlei fitnessactiviteiten beoefenen. De hal van 1224 m² is toegankelijk
voor jong en oud, ongeacht het niveau en de regelmaat
van de sporters.

DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT
• Producten die geschikt zijn voor grote ruimtes
• Akoestisch comfort
• Esthetiek en lichtweerkaatsing
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HET PROJECT

ONS ANTWOORD
Een oplossing van ACOUSTISHED® A 40-panelen die
geschikt zijn voor grote ruimtes en hoge daken. De
panelen zijn wit om meer licht in de ruimte te brengen
en de felle kleuren van de klimwanden beter tot hun
recht te laten komen voor een zeer trendy en esthetisch
resultaat. De ACOUSTISHED® A 40-panelen bieden ook
uitstekende akoestische prestaties, omdat ze geluid
absorberen voor meer verstaanbaarheid.

• Grote afmetingen: de modules van 1500 x 1500 mm
voldoen aan de eisen van grote volumes. De installatie
ervan is eenvoudiger en het esthetische resultaat is
harmonieuzer.
• Helderheid: de witte ACOUSTISHED® A 40-panelen
bieden uitstekende lichtprestaties (weerkaatsing en
lichtverdeling, matte afwerking, zuiverheid van het
wit) die bijdragen aan het visuele comfort en de optimale verlichting van de ruimte.

D
 E PLUSPUNTEN VAN HET
PRODUCT
■  Geluidsabsorptie: αw= 1
■  Brandgedrag: A1 voor de witte panelen
■  Lichtweerkaatsing: coëfficiënt hoger
dan 87 %
■  Paneel met hoge dichtheid
■  Module van 1500 x 1000 mm
■  Hogere buigvastheid
■  B
 innenluchtkwaliteit: Klasse A+
■  Esthetische keuze: vliezen in 7 kleuren
■  Montage mogelijk als plafond en als wand
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ACOUSTISHED® A40

m²

STAD : Clermont-Ferrand
LAND : Frankrijk
RUIMTES : Klimzaal
REALISATIEDATUM : December 2017

CONTACTPERSONEN
• Installateur :
Location Bureaux Equipés
• Salesmanager :
Sébastien Brutinot : +33 (0) 6 74 28 50 67
sebastien.brutinot@saint-gobain.com

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
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