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S O N L I N E 16/2 

AKUSTICKÝ PRVEK 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf zvukové pohltivost 

(typická skladba 100mm s 40mm absorpční vložkou) 
 

POPIS:  
S O N L I N E 16/2 je typem lamelového perforovaného 
absorpčního prvku vyrobeného z materiálu na bázi dřeva. Jeho 
specifickým znakem je oboustranné frézování, přičemž z lícové 
strany (průběžné linie – osová vzdálenost 16mm, tloušťka 
drážky 2mm) je odlišné od strany rubové (kruhové otvory – 
v rozteči 16 x 16mm, průměr otvoru 8mm). 
Obklad ve větších plochách působí minimalistickým designem a 
vytváří tak exaktní plochy v interiéru. Povrchová úprava je 
variabilní v závislosti na estetických požadavcích. Standardně 
je používána dřevěná dýha, barva RAL, lamino atd. Obklad je 
možné vyrobit v provedení s třídou reakce na oheň B–s1, d0 
(např. při použití materiálu Egger Eurodekor MDF Flammex 
B/M1). 
 

MATERIÁL: 

Polotvrdá dřevovláknitá deska 
(např. DDL Luhopol nebo Egger Eurospan E1 P2 pro D-s2,d1, 
např. Egger Eurodekor MDF Flammex B/M1 nebo Egger 
Eurospan Flammex B E1 P2 pro B-s1,d0). 
 

ROZMĚR: 

maximálně 2784 x standardně 384 mm, 
tloušťka cca 16 nebo 18 mm 
 

HMOTNOST: 

okolo 800 - 900 kg/m3 
 

BARVY: 
RAL/NCS, lamino a dýha dle vzorníku 
 

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: 
- absorpce hluku (zvuku) v širokém pásmu kmitočtů 
- absorpci lze ladit tloušťkou vzduchové mezery a doplňkového 
absorbéru (absorpční vložkou) 
 

POUŽITÍ:  

Prvek 16/2 je univerzálním stěnovým obkladem elegantního 
vzhledu. Aplikovat jej lze například do výukových prostor, 
sportovních hal, kanceláří, zasedacích místností, restaurací, 
reprezentativních interiérů, komunikačních prostor atd. 
 

MONTÁŽ:  

Prvek je nutno instalovat na vyrovnávací nosný rošt. Ten může 
být v závislosti na statických a požárních požadavcích z 
různého materiálu (např.: kov, dřevo atd.) Montáž umožňuje jak 
vertikální, tak i horizontální orientaci drážek. 
 

ÚDRŽBA: 

Obklad lze od prachu vyčistit vysavačem. Při větším zašpinění 
lze vlhkým hadrem aplikovat roztok univerzálních saponátů v 
horké vodě. 
 

BALENÍ: 

Minimální odběr cca 5m2 (5 lamel). 
 

DODACÍ PODMÍNKY: 

Individuální – záleží na specifikaci zadání.  


