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MULTIFUSER EPS 225
Diffusion

 از دیگر دستاورد های این مجموعه پنلی دوبعدی دارای بازتاب چندگانه در هر دو سطح افقی و عمودی
 میباشد.این پنل در دسته پخش کننده ها                    با قابلیت پخش و انعکاس صدا و فرکانس ها
 ازتمام جهات سطح پنل از تولیدکنندهای صوت میباشد.معموال برای فرکانس های میانه و باال استفاده
 می شود تا شنوندگان صدایی واضح تر دریافت کنند.در مورد ساختارو مواد اولیه سازنده این پنل باید
 اضافه کرد که جنس این محصول کامال متفاوت از سایر پنل هاست.پلیمر پلی استایرن ماده اولیه این
 پنل که در نهایت پلی استایرن فشرده شده                                                  یا به اختصار           میباشد.که
 درعامه به یونولیت معروف است.این پنل یونولیتی با دانسیته باال با باالترین کیفیت و عملکرد نه تنها در
با طراحی جالب خود بلکه  است  موثر  اجرای موسیقی  یا  گفتاری  ابهام  از جمله   حل مشکالت صوتی 

میتواند تکمیل کننده دیزاین هر مکانی باشد
 قابل استفاده در کلیه سالن های کنفرانس،سخنرانی،فضاهای عمومی،اتاق های ضبط صدا و موسیقی،
 سالن های تئاتر،فضاهای آموزشی و غیره است.این پنل در سه رنگ موجود است.همچنین این امکان

برای شما فراهم شده تا در صورت نیاز با رنگ های پایه آبی پنل خود را رنگ کنید

HIFI
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روش نصب

 توصیه می شود جهت سهولت کار
بر روی دیوار و سقف نصب شود

مـواد تشکیل دهنده

 از پلی استایرن فشرده شده 
       (یونولیت با دانسیته باال

Expanded Polystyrene

)

 طـراحـی

 این پنل از جمله پنل هایی است
 که هم به صورت جدا و یا ترکیبی
 در محل نصب مورد استفاده قرار

می گیرد
اداری،استودیو، های  محیط   در 
استفاده قابل  و رستوران   خانگی 

است

Cod: 
Size(CM):

2007007     
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