IVI-DESIGNSYSTEEM ®
Stevige geluidsabsorptie in een mooi vilten jasje
Algemeen
Voor gebruikers van een ruimte speelt, naast de vormgeving, een goede akoestiek een belangrijke rol.
In het ontwerp moet daarom al rekening worden gehouden met een goede spraakverstaanbaarheid
en acceptabel geluidsniveau. Galm kan worden voorkomen door het toepassen van geluidsabsorptie.
In de praktijk blijkt dat de meest gebruikelijke aanpak, het bekleden van het plafond, vaak niet afdoende
of wenselijk is. Het bekleden van de wand is een uitstekend alternatief. Bij een openbare ruimte zal
een geluidsabsorberende wand niet alleen mooi, maar ook stootvast moeten zijn.
Met het oog op al deze aspecten heeft Nevima het IVI-Designsysteem® ontwikkeld. Met een ruime
keuze aan kleuren zorgt het IVI-Designsysteem® voor een duurzame en hoogwaardige wandabsorptie,
gecombineerd met een zachte uitstraling.

Omschrijving
Het IVI-Designsysteem® bestaat uit vier onderdelen. Tussen een houten regelwerk wordt de
IVI-Absorptieplaat® SG15 aangebracht.
Dit absorptiemateriaal is gemaakt van
100% recyclebaar polyester. In combinatie met
de IVI-Designplaat® geeft dit een zeer hoge
geluidsabsorptie in het spraakgebied. Omdat
de IVI-Absorptieplaat® vezelvrij is, heeft het als
extra voordeel dat het prettig te verwerken is.
Bovendien zullen er geen vezels in de lucht
vrijkomen onder invloed van bijvoorbeeld
trillingen (meer informatie vindt u in ons
productblad IVI-Absorptieplaat®).
Op het regelwerk wordt vervolgens de IVIDesignplaat® aangebracht. Dit is een stootvaste
plaat van 12 mm MDF met een perforatiegraad
van 20%. Het MDF is FSC-gecertificeerd.
De IVI-Designplaat® is rondom voorzien van een

Het vilt is vuilwerend behandeld en verkrijgbaar in maar liefst 75

sponning zodat in combinatie met het bevesti-

heldere kleuren. De IVI-Designplaat® is ook zonder perforatie te

gingsprofiel een vlakke wand ontstaat. Op de plaat

verkrijgen. Deze wordt toegepast als er al voldoende absorptie

is het 1 mm dikke IVI-Designvilt verlijmd.

bereikt is, of indien men slechts een vilten wandbekleding wenst

Dit IVI-Designvilt is een 100% wolvilt dat van

die toch stootvast is.

®

®

nature een zachte en warme uitstraling heeft.

De achterzijde van de IVI-Designplaat® is rondom voorzien van
een viltstrook om een optisch vlakke uitvoering te waarborgen.
De plaat wordt met het IVI-Bevestigingsprofiel® op het
regelwerk bevestigd. Dit IVI-Bevestigingsprofiel® bestaat uit
een stalen omegaprofiel en een aluminium klikprofiel.
Het omegaprofiel zorgt voor het vastzetten van de beplating,
het aluminiumprofiel is met identiek IVI-Designvilt® bekleed
en zorgt voor een strakke overgang tussen de panelen.

Als laatste wordt rondom het IVI-Randprofiel® aangebracht. Ook dit profiel
is weer met identiek IVI-Designvilt® bekleed. Het randprofiel is zelfklevend en
wordt daarmee eenvoudig bevestigd op de zijkant van het houten regelwerk.
Bij de aansluiting van het paneel op vloer en/of plafond kan als alternatief
een plint worden aangebracht.

Voordelen van het
IVI-Designsysteem®

Afmetingen
IVI-Designplaat® (hxbxl)

: 15 x 585

x 3.000 mm (alternatief 2.420 mm)

IVI-Absorptieplaat (hxbxl)

: 60 x 550

x 1.250 mm

Hoogwaardige wandabsorptie

IVI-Bevestigingsprofiel (hxbxl) : 15 x 36

x 3.000 mm

in spraakgebied

IVI-Randprofiel (hxbxl)

: 72 x 36

x 3.100 mm (zelfklevend)

Regelwerk (hxb)

: 44 x 58 h.o.h. 600 mm
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Stootvast
Duurzaam
- MDF-plaat FSC-gecertificeerd

Akoestische eigenschappen

- IVI-Designvilt 100% schapenwol

Resultaten metingen Peutz (Rapport A 1870 / 12-01-2009):

®

- IVI-Absorptieplaat 100% recyclebaar
®

Standaard uitvoering: 12 mm beplating, IVI-Absorptie® SG15
Frequentie

Leverbaar in 75 kleuren, te weten
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6 basiskleuren en 69 projectkleuren
NRC (ASTM-C423)= 0,85
Op maat te zagen
Snelle montage
Ook voor plafonds te gebruiken

Een product van Nevima B.V.
Leverancier van: IVI-Sporthalsysteem®, IVI-Metalsysteem®, IVI-Spijkerregels®,
Bouwvilten, Glijvilten, Glijfoliën en Nevidek.
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