
Visueel en 
akoestisch 
comfort.

Kantoren, vergaderzalen, restaurants en ontmoetingsplekken. Binnen een gebouw vervult 
iedere ruimte een essentiële rol bij de beleving van werk, sociale interactie en persoonlijk 
welzijn.

Interieurontwerpen die het verblijf veraangenamen, die sfeer creëren en indruk maken. 
Passend bij de functie van de ruimte, bij de uitstraling van het gebouw en bij de wensen 
van de gebruiker. In-Zee is gespecialiseerd in de vertaling van die specifieke wensen naar 
visuele en akoestische oplossingen.

Wij adviseren, realiseren en inspireren met onze eigen collectie van innovatieve visuele 
en akoestische producten. Daarbij geloven wij onvoorwaardelijk in duurzame en circulaire 
interieuroplossingen.

www.durfprojectinrichting.nl



Swell | akoestisch fotopaneel

Technische omschrijving

Kader   : 25 | 50 mm. aluminium kader met rechte- of afgeronde hoek r=50 mm. 
Afwerking kader*  : poedercoating ral 9010 wit, 9006 grijs, 9011 zwart 
Stoffering  : Full Color print
Akoestische vulling : akoestische wol met absorptie waarde aw=0,65 (25mm) | aw=0,95 (50mm)
Montage  : blind aan de muur d.m.v. bevestigingsstrip

* Andere kleuren kader zijn mogelijk, neem hiervoor contact op voor meer informatie.

rechte hoek afgeronde hoek alleen 
bij 50 mm dik paneel
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Swell akoestisch fotopaneel
dikte 25 mm | akoestische waarde aw=0,65

afmetingen  prijs per m2

0 - 5 m2  € 180 / m2
6 - 10 m2  € 145 / m2 
10 - 15 m2  € 130 / m2
15 - 20 m2  € 125 / m2
21 - 30 m2  € 120 / m2
31 - 50 m2  € 115 / m2
 

 Swell akoestisch fotopaneel
dikte 50 mm | akoestische waarde aw=0,95

afmetingen  prijs per m2

0 - 5 m2  € 215 / m2
6 - 10 m2  € 175 / m2 
10 - 15 m2  € 160 / m2
15 - 20 m2  € 150 / m2
21 - 30 m2  € 145 / m2
31 - 50 m2  € 140 / m2

toevoegen: foto van shutterstock €32,50



Materiaallijst 

Aluminium kader, bladklemmen en T-poten

dikte   : 25 of 50 mm
kleur   : poedercoating
   : * andere kleur op aanvraag ral 9010  ral 9006 ral 9011

Stofgroep 1 Full Color Print   : 33% gerecycled PET, breedte 315 cm, 200 gr/m2
         : iedere gewenste afbeelding, print of kleur.
  Gabriel Atlantic screen   : 100% Polyester, breedte 170 cm, 440 gr/lm 
  Camira Racer     : 100% Polyester, breedte 170 cm, 300 gr/m2 
  Camira Lucia     : 100% Post Consumer Recycled Polyester, breedte 170 cm, 260 gr/m2 
  Camira Sonus     : 72% Polyester 18% Polyamide, 10% Viscose, breedte 170 cm, 200 gr/m2 

Stofgroep 2 Gabriel Soul      : 100% Wol, breedte 170 cm, 330 gr/lm 
  Gabriel Soul melange   : 84% Wol /16% polyester, breedte 170 cm, 330 gr/lm
  Gabriel Twist     : 100% Trevira, breedte 170 cm, 370 gr/lm
  Gabriel Twist melange   : 100% Trevira, breedte 170 cm, 370 gr/lm
  Camira Blazer Lite   : 100% Wol, breedte 170 cm, 355 gr/m2 

  In- Felt   : 9 mm PET Felt plaatmateriaal 1220 x 2440 x 9 mm    
     : ca. 60% gerecycled PET

Aanleveren van foto’s : Foto’s / design zelf aangeleverd of via www.shutterstock.com € 32,50 per beeld voor handling,
     eenvoudig dtp-werk, printklaar maken en grafisch voorstel ter controle.
   : overige Foto’s / design van andere stocksites gelden tarieven van de betreffende stocksites.
   : Aanleveren van beeldmateriaal, neem hiervoor contact op met de werkvoorbereiding
    info@in-zee.nl tel 071 535 22 10       
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Akoestische Vulling : akoestische wol 45 kg/m3, PET
   : 20 of 45 mm dik.
   : PET 100% polyester vezels volledig recyclebaar
   : geen irritaties, vrij van chemicaliën, VOC’s en Formaldehyde    
     

Led Spot : inbouw ledspot, 3,3 (W), 2700 (K), 300 (lm) draaibaar en zwenkbaar
      : materiaal behuizing, aluminium in wit, zwart of alu.
  : buiten diameter 50 mm

Spots worden “plug and play”  geleverd, en dienen te worden aangesloten door een gecertificeerde installateur
Op aanvraag bouwen we ook andere spots in onze panelen.

Kabeldoorvoer : aluminium kleur; alu, wit of zwart
  : gat diameter 60 of 80 mm
  : de kabeldoorvooer zit op 500 mm vanaf de vloer en 90 mm uit het midden, links of rechts.
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Kabeldoorvoer D=60 / D=80
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45 mm wol in 50 mm paneel aw=0,95
20 mm wol in 25 mm paneel aw=0,65


