
Transmute- mallit
- Suuri seinäakustiikkapaneeli
- Pöytäsermi, malli pöydälle ja pöydän
  reunaan
- Suuri lattiasermi, saatavana myös pyörillä 

Rakenne
- puurunko, kangasverhoilu 
- Saumaton leveys tai korkeus max 120 cm, 
  toinen mitta on vapaa 

- Paksuus
     - seinäpaneeli 60 mm
     - sermit 50 mm tai 95 mm

Materiaalit
- Transmute on valmistettu ekologisesti 
   pellavan kaltaisista luonnonkuiduista 
   sekä kierrätetyistä puu- ja muovikuiduista
- Vakiokangas on 100% kierrätystuote 
- Materiaalit ovat sisäilma- ja paloturvallisia

Jalat
- Pöytäsermissä ja matalassa lattiasermissä 
  on matala, puinen jalka 
- Korkeissa lattiasermeissä ja pyörällisissä 
  sermeissä on säädettävä metallijalka 
- Jalat ja pyörät toimitetaan irrallisina ja 
  jalat on helppo koota itse.
- Sermit säädetään suoraan muuttamalla   
  jalkojen välistä korkeuseroa.

Akustiset ominaisuudet
-Transmute- sermit ovat erittäin tehokkaita 
vähentämään avokonttorien ja avointen oppimi-
sympäristöjen melua. Sermien molemmat puolet 
vaimentavat ääntä tehokkaasti. 
-Äänen heijastuminen takaisin tilaan on hyvin 
pieni, jolloin häiriöäänten eteneminen ja tilan 
kaikuminen vähenevät. 
-Pyörillä olevat Transmute- sermit voidaan 
avoimessa oppimisympäristössä tuoda helposti 
opetusryhmän lähelle, jolloin niistä saadaan paras 
mahdollinen hyöty. 
- Häiriöäänten etenemistä katon kautta voidaan 
tehokkaasti vähentää Yesecon akustiikkapilvillä.

Seinäpaneelit ja 95 mm paksut sermit: 
ISO 11654 Äänenvaimennusluokka Class A, αw 0,95

125 Hz: 0,30 1000 Hz: 0,90
250 Hz: 0,75 2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,95 4000 Hz: 0,95

50 mm paksut sermit:
ISO 11654 Äänenvaimennusluokka C, αw 0,65 (H)

125 Hz: 0,20 1000 Hz: 0,85
250 Hz: 0,35 2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,70 4000 Hz: 1,05

Transmute
Transmute on erinomainen ratkaisu avotilojen meluongelmaan. 
Tehokkaat akustiset sermit vähentävät keskustelujen häiritsevyyttä ja 
estävät melun leviämistä tilassa. Molemmilla puolillaan ääntä 
vaimentavat sermit, sekä suurikokoiset seinäpaneelit vähentävät 
tilan jälkikaiuntaa ja pienentävät melutasoa. Seinäpaneelien saumat 
ovat huolitellut.  Tilan tyyliin sopivat värit voi valita kangasvaihtoeh-
doistamme.  
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