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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Tipus Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil

Texona o equivalent.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex. colo a definir

1a i 1a'. Panell absorbent (80mm)  color a definir.

Mides: 2,4x1,6 + 1,12x 1,55 . 3,9 m2 + 1,7 m2=

5,6 m2

1b i 1b' i 1b''. Panell absorbent (40mm)  color a

definir. Mides 1,2x1,4 + 0,6x1,64 + 1,85 x 1,4m.

Total= 5,1 m2

1c. Panell absorbent 80mm (2,55x 1,4= 3,57 m2) i

al darrera rastrells amb 2 mantes de llana mineral

de 40mm. Espessor total panell + llana: 16cm i

cambra total 20cm.

1d. Panell absorbent 40mm, correder (manual)

sobre guia. Amb rasera de fullola pintada si cal.

Panell de 1,51m x 1,42m.  2,15 m2.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color a

definir, muntat amb cambra i llana mineral

2x40mm 70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta en

tot el perímetre. 8m2 en diferents parets de la

sala. LA cambra varia segons la paret.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat,

mumtat amb cambra de 200mm. Llana mineral de

40mm dins la cambra. Cambra tancada en tot el

perímetre. Cal posar rastrell de reforç per aguantar

el pes de difusor que recolza sobre la tapa

superior. a sobre. 1.3m2.

3. A les 4 cantonades: Corners: Panell de DM

pintat perforat 12mm diàmetre i 25mm entreeix. 3

panells de llana de roca dins (40mm, 70 Kg/m3).

Muntat fins a forjat i tancat per sota. Tot perímetre

ben tancat amb rastrells o fusta sense perforar.

Ignífug. 5,5 m2.

4. Fals sostre de plaques de fibra tipus Ecophon o

Rockfon, Tipus Focus Ds (20mm) perfil ocult color

Negre. Amb llana de roca sobre les plaques

(40mm, 70 Kg/m3). Cambra de 150 mm. 23,6 m2.

AÏLLAMENT ACÚSTIC

A.

Extradossat doble placa, perfil de 48mm amb llana

mineral 40mm, 70 Kg/m3 separat 1cm de la paret.

3,75x2,75m + 0,83x2,75 = 12,6 m2

CABLATGE ALTAVEUS SALES

-Connectors altaveus en guia i a sostre.

-Cable senyal 12 altaveus (per Control)

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Patch 96 Bantam

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Pas entre sales per cables HDMI

-Instal·lació àudio i patchs

ELÈCTRIC I LLUMS

-Endolls (2 mecanismes de 2 endolls  a cada paret

de la sala): 8 endolls dobles. Cal pensar que per

mescalr atmos la taula es tirarà més d'1m enrera.

Ojo cables tinguin prou longitud.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el fals

sostre seguint el perímetre de sala.

14 i 15. Llums de sala i del panell inclinat (LED).

18. Guia per endolls i connectors altaveus al

voltant de sala. Cal una guia especial que separi

cables de corrent i cables de senyal.

-Quadre amb Magneto pel control de l'alimentació

dels altaveus.

5. Tres Difusors QR formant una seqüència total

d'ordre 23 de llarg total 1,8m. Cada difusor: 0,6 m

de llarg, 1.2m d'alt i 19cm de profunditat.

Recolzats sobre arrambador de fusta i agafats a

paret.

6. Panell absorbent 40mm, muntat inclinat i mòbil

amb bastidor de fusta i trassera si cal. Mides: 2,7m

x 1,3 = 3,62 m2 .Llums Leds orientables encastats

al panell. Suspès amb tensors amb possibilitat de

posar-lo paral·lel al sostre.

7. Panell de fusta DM perforat (16mm) perforat

(perforació tipus 12/25) amb vel de fibres. Pintat

de negre. aquest panell cal encastar-hi les reixes

de clima i penjar-hi l'split.

8. Llana mineral, 70 Kg/m3. 2 panells de 40 mm.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Control:

23,6 m2.

10. Tapetes noves dels marcs del Visor amb fusta

de roure.

11. Parets pintada de negre o color fosc a definir.

19. Escales de fusta entrada Control

0
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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Tipus Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil

Texona o equivalent.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex. colo a definir

1a i 1a'. Panell absorbent (80mm)  color a definir.

Mides: 2,4x1,6 + 1,12x 1,55 . 3,9 m2 + 1,7 m2=

5,6 m2

1b i 1b' i 1b''. Panell absorbent (40mm)  color a

definir. Mides 1,2x1,4 + 0,6x1,64 + 1,85 x 1,4m.

Total= 5,1 m2

1c. Panell absorbent 80mm (2,55x 1,4= 3,57 m2) i

al darrera rastrells amb 2 mantes de llana mineral

de 40mm. Espessor total panell + llana: 16cm i

cambra total 20cm.

1d. Panell absorbent 40mm, correder (manual)

sobre guia. Amb rasera de fullola pintada si cal.

Panell de 1,51m x 1,42m.  2,15 m2.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color a

definir, muntat amb cambra i llana mineral

2x40mm 70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta en

tot el perímetre. 8m2 en diferents parets de la

sala. LA cambra varia segons la paret.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat,

mumtat amb cambra de 200mm. Llana mineral de

40mm dins la cambra. Cambra tancada en tot el

perímetre. Cal posar rastrell de reforç per aguantar

el pes de difusor que recolza sobre la tapa

superior. a sobre. 1.3m2.

3. A les 4 cantonades: Corners: Panell de DM

pintat perforat 12mm diàmetre i 25mm entreeix. 3

panells de llana de roca dins (40mm, 70 Kg/m3).

Muntat fins a forjat i tancat per sota. Tot perímetre

ben tancat amb rastrells o fusta sense perforar.

Ignífug. 5,5 m2.

4. Fals sostre de plaques de fibra tipus Ecophon o

Rockfon, Tipus Focus Ds (20mm) perfil ocult color

Negre. Amb llana de roca sobre les plaques

(40mm, 70 Kg/m3). Cambra de 150 mm. 23,6 m2.

AÏLLAMENT ACÚSTIC

A.

Extradossat doble placa, perfil de 48mm amb llana

mineral 40mm, 70 Kg/m3 separat 1cm de la paret.

3,75x2,75m + 0,83x2,75 = 12,6 m2

CABLATGE ALTAVEUS SALES

-Connectors altaveus en guia i a sostre.

-Cable senyal 12 altaveus (per Control)

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Patch 96 Bantam

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Pas entre sales per cables HDMI

-Instal·lació àudio i patchs

ELÈCTRIC I LLUMS

-Endolls (2 mecanismes de 2 endolls  a cada paret

de la sala): 8 endolls dobles. Cal pensar que per

mescalr atmos la taula es tirarà més d'1m enrera.

Ojo cables tinguin prou longitud.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el fals

sostre seguint el perímetre de sala.

14 i 15. Llums de sala i del panell inclinat (LED).

18. Guia per endolls i connectors altaveus al

voltant de sala. Cal una guia especial que separi

cables de corrent i cables de senyal.

-Quadre amb Magneto pel control de l'alimentació

dels altaveus.

5. Tres Difusors QR formant una seqüència total

d'ordre 23 de llarg total 1,8m. Cada difusor: 0,6 m

de llarg, 1.2m d'alt i 19cm de profunditat.

Recolzats sobre arrambador de fusta i agafats a

paret.

6. Panell absorbent 40mm, muntat inclinat i mòbil

amb bastidor de fusta i trassera si cal. Mides: 2,7m

x 1,3 = 3,62 m2 .Llums Leds orientables encastats

al panell. Suspès amb tensors amb possibilitat de

posar-lo paral·lel al sostre.

7. Panell de fusta DM perforat (16mm) perforat

(perforació tipus 12/25) amb vel de fibres. Pintat

de negre. aquest panell cal encastar-hi les reixes

de clima i penjar-hi l'split.

8. Llana mineral, 70 Kg/m3. 2 panells de 40 mm.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Control:

23,6 m2.

10. Tapetes noves dels marcs del Visor amb fusta

de roure.

11. Parets pintada de negre o color fosc a definir.

19. Escales de fusta entrada Control

0
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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Tipus Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil

Texona o equivalent.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex. colo a definir

1a i 1a'. Panell absorbent (80mm)  color a definir.

Mides: 2,4x1,6 + 1,12x 1,55 . 3,9 m2 + 1,7 m2=

5,6 m2

1b i 1b' i 1b''. Panell absorbent (40mm)  color a

definir. Mides 1,2x1,4 + 0,6x1,64 + 1,85 x 1,4m.

Total= 5,1 m2

1c. Panell absorbent 80mm (2,55x 1,4= 3,57 m2) i

al darrera rastrells amb 2 mantes de llana mineral

de 40mm. Espessor total panell + llana: 16cm i

cambra total 20cm.

1d. Panell absorbent 40mm, correder (manual)

sobre guia. Amb rasera de fullola pintada si cal.

Panell de 1,51m x 1,42m.  2,15 m2.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color a

definir, muntat amb cambra i llana mineral

2x40mm 70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta en

tot el perímetre. 8m2 en diferents parets de la

sala. LA cambra varia segons la paret.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat,

mumtat amb cambra de 200mm. Llana mineral de

40mm dins la cambra. Cambra tancada en tot el

perímetre. Cal posar rastrell de reforç per aguantar

el pes de difusor que recolza sobre la tapa

superior. a sobre. 1.3m2.

3. A les 4 cantonades: Corners: Panell de DM

pintat perforat 12mm diàmetre i 25mm entreeix. 3

panells de llana de roca dins (40mm, 70 Kg/m3).

Muntat fins a forjat i tancat per sota. Tot perímetre

ben tancat amb rastrells o fusta sense perforar.

Ignífug. 5,5 m2.

4. Fals sostre de plaques de fibra tipus Ecophon o

Rockfon, Tipus Focus Ds (20mm) perfil ocult color

Negre. Amb llana de roca sobre les plaques

(40mm, 70 Kg/m3). Cambra de 150 mm. 23,6 m2.

AÏLLAMENT ACÚSTIC

A.

Extradossat doble placa, perfil de 48mm amb llana

mineral 40mm, 70 Kg/m3 separat 1cm de la paret.

3,75x2,75m + 0,83x2,75 = 12,6 m2

CABLATGE ALTAVEUS SALES

-Connectors altaveus en guia i a sostre.

-Cable senyal 12 altaveus (per Control)

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Patch 96 Bantam

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Pas entre sales per cables HDMI

-Instal·lació àudio i patchs

ELÈCTRIC I LLUMS

-Endolls (2 mecanismes de 2 endolls  a cada paret

de la sala): 8 endolls dobles. Cal pensar que per

mescalr atmos la taula es tirarà més d'1m enrera.

Ojo cables tinguin prou longitud.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el fals

sostre seguint el perímetre de sala.

14 i 15. Llums de sala i del panell inclinat (LED).

18. Guia per endolls i connectors altaveus al

voltant de sala. Cal una guia especial que separi

cables de corrent i cables de senyal.

-Quadre amb Magneto pel control de l'alimentació

dels altaveus.

5. Tres Difusors QR formant una seqüència total

d'ordre 23 de llarg total 1,8m. Cada difusor: 0,6 m

de llarg, 1.2m d'alt i 19cm de profunditat.

Recolzats sobre arrambador de fusta i agafats a

paret.

6. Panell absorbent 40mm, muntat inclinat i mòbil

amb bastidor de fusta i trassera si cal. Mides: 2,7m

x 1,3 = 3,62 m2 .Llums Leds orientables encastats

al panell. Suspès amb tensors amb possibilitat de

posar-lo paral·lel al sostre.

7. Panell de fusta DM perforat (16mm) perforat

(perforació tipus 12/25) amb vel de fibres. Pintat

de negre. aquest panell cal encastar-hi les reixes

de clima i penjar-hi l'split.

8. Llana mineral, 70 Kg/m3. 2 panells de 40 mm.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Control:

23,6 m2.

10. Tapetes noves dels marcs del Visor amb fusta

de roure.

11. Parets pintada de negre o color fosc a definir.

19. Escales de fusta entrada Control

0
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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Tipus Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil

Texona o equivalent.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex. colo a definir

1a i 1a'. Panell absorbent (80mm)  color a definir.

Mides: 2,4x1,6 + 1,12x 1,55 . 3,9 m2 + 1,7 m2=

5,6 m2

1b i 1b' i 1b''. Panell absorbent (40mm)  color a

definir. Mides 1,2x1,4 + 0,6x1,64 + 1,85 x 1,4m.

Total= 5,1 m2

1c. Panell absorbent 80mm (2,55x 1,4= 3,57 m2) i

al darrera rastrells amb 2 mantes de llana mineral

de 40mm. Espessor total panell + llana: 16cm i

cambra total 20cm.

1d. Panell absorbent 40mm, correder (manual)

sobre guia. Amb rasera de fullola pintada si cal.

Panell de 1,51m x 1,42m.  2,15 m2.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color a

definir, muntat amb cambra i llana mineral

2x40mm 70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta en

tot el perímetre. 8m2 en diferents parets de la

sala. LA cambra varia segons la paret.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat,

mumtat amb cambra de 200mm. Llana mineral de

40mm dins la cambra. Cambra tancada en tot el

perímetre. Cal posar rastrell de reforç per aguantar

el pes de difusor que recolza sobre la tapa

superior. a sobre. 1.3m2.

3. A les 4 cantonades: Corners: Panell de DM

pintat perforat 12mm diàmetre i 25mm entreeix. 3

panells de llana de roca dins (40mm, 70 Kg/m3).

Muntat fins a forjat i tancat per sota. Tot perímetre

ben tancat amb rastrells o fusta sense perforar.

Ignífug. 5,5 m2.

4. Fals sostre de plaques de fibra tipus Ecophon o

Rockfon, Tipus Focus Ds (20mm) perfil ocult color

Negre. Amb llana de roca sobre les plaques

(40mm, 70 Kg/m3). Cambra de 150 mm. 23,6 m2.

AÏLLAMENT ACÚSTIC

A.

Extradossat doble placa, perfil de 48mm amb llana

mineral 40mm, 70 Kg/m3 separat 1cm de la paret.

3,75x2,75m + 0,83x2,75 = 12,6 m2

CABLATGE ALTAVEUS SALES

-Connectors altaveus en guia i a sostre.

-Cable senyal 12 altaveus (per Control)

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Patch 96 Bantam

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Pas entre sales per cables HDMI

-Instal·lació àudio i patchs

ELÈCTRIC I LLUMS

-Endolls (2 mecanismes de 2 endolls  a cada paret

de la sala): 8 endolls dobles. Cal pensar que per

mescalr atmos la taula es tirarà més d'1m enrera.

Ojo cables tinguin prou longitud.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el fals

sostre seguint el perímetre de sala.

14 i 15. Llums de sala i del panell inclinat (LED).

18. Guia per endolls i connectors altaveus al

voltant de sala. Cal una guia especial que separi

cables de corrent i cables de senyal.

-Quadre amb Magneto pel control de l'alimentació

dels altaveus.

5. Tres Difusors QR formant una seqüència total

d'ordre 23 de llarg total 1,8m. Cada difusor: 0,6 m

de llarg, 1.2m d'alt i 19cm de profunditat.

Recolzats sobre arrambador de fusta i agafats a

paret.

6. Panell absorbent 40mm, muntat inclinat i mòbil

amb bastidor de fusta i trassera si cal. Mides: 2,7m

x 1,3 = 3,62 m2 .Llums Leds orientables encastats

al panell. Suspès amb tensors amb possibilitat de

posar-lo paral·lel al sostre.

7. Panell de fusta DM perforat (16mm) perforat

(perforació tipus 12/25) amb vel de fibres. Pintat

de negre. aquest panell cal encastar-hi les reixes

de clima i penjar-hi l'split.

8. Llana mineral, 70 Kg/m3. 2 panells de 40 mm.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Control:

23,6 m2.

10. Tapetes noves dels marcs del Visor amb fusta

de roure.

11. Parets pintada de negre o color fosc a definir.

19. Escales de fusta entrada Control

0
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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil Texona.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex de color a definir.

1a. 3 Panells absorbents 80mm color a definir.

Mides d'un panell: 0,6x1,2. Superficie total: 2,16

m2.

1b. Panells absorbents 40mm color a definir.

Mides: 2 panells de 0,6 x 1,2, un panell de 1,2x

1,2m i un panell 1,8m x 1,2. Total: 5 m2.

1d. 1 Panell absorbent de 40mm correder (manual)

amb bastidor i trassera si cal. Color a definir.

Dimensions: 1,2m x 1,4 m: 1,82 m2. Passa per

davant visor.

1e. 2 Panells absorbents 40mm correders sobre

guia amb bastidor de fusta i trassera si cal.

Dimenions: 2,15m x (1,37 + 1,51) m: 6,2 m2.

Passen davant porta de doble fulla.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color

gris fosc, muntat amb cambra i llana mineral

60mm i 50-70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta

en tot el perímetre. 6,7m2.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm amb cambra.

Pintat color a definir, muntat amb cambra i llana

mineral 2x 40mm i 50-70 Kg/m3. Cambra variable

tancada amb fusta en tot el perímetre. 4,45 m2.

A la fusta es penjaran els panells absorbents i un

difusor.

2c.  2 Panells de fusta de DM de 10mm: 2x  0,8 x

1,2: 2m2. Pintat color a definir. Muntat amb

cambra de 40mm i llana mineral 40mm i 70

Kg/m3. Cambra  tancada en tot el perímetre.

4b. Fals sostre de plaques de guix laminat perforat

perforació 12-25 Circular contiínua i vel negre.

Pintat de color gris fosc o negre. Cambra de 45cm.

Alçada lliure de la sala 3,1m. Llana de roca dins la

cambra, 2 mantes de 40mm. 20m2.

5b. Un Difusor IR7 de 0,6 m de llarg, 1.2m d'alt i 6

cm de profunditat. Agafat a paret.

5c. Dos Difusors QR (ordre 7) de 0,6 m de llarg,

1.2m d'alt i 6 cm de profunditat correders

(manuals) muntats sobre guia.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
C.
Sostre de 2 plaques de guix laminat de 12,5mm
amb membrana acústica entremig, tipus
Tecsound SY70 (7 Kg/m2) suportat amb
amortidors de cautxú i molla tipus Senor. 2
mantes de llana mineral sobre les plaques:
2x40mm i 70 Kg/m3. El sostre aïllant es farà
inclinat des de 3,4m d'alçada fins a 3,55m.
Al perímetre es posarà banda elàstica.

CABLATGE ALTAVEUS SALA GRAVACIÓ:
Per a altaveus autoamplificats.

-Connectors altaveus en guia i a sostre. Previsió de

cable per altaveus en 3 alçades diferents: 21

altaveus + 4 altaveus en sostre. Total: 25 altaveus

autoamplificats.

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Alguns cables HDMI

ELECTRICITAT i LLUMS

-Endolls:erra pels altaveus de terra i mitja
alçada. Preses endolls a paret (2,3m)  per
altaveus de la graella de sostre. 2 mecanismes
de 2 endolls a nivell de terra i a nivell de cota
2.3m a cada paret de la sala. Els cables de
correct estaran separats dels cables d'àudio.

-Preses d'endolls al tles HDMI o altres

-Instal·lació àudio

-Magneto independent pel control de l'alimentació

dels altaveus.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el

perímetre de sala (sobre cota portes)

14. Llums Sala: 2 Tires LED RGB penjada del sostre,

per sota graella en tot el perímetre. Control RGB.

15. Estructura tipus graella amb barra metàl·lica de

4cm de diàmtre per penjar altaveus.

17. Forat i pas de 3 coarrugats de 5cm diàmetre per

cables de connexió entre sales fent laberint darrera

els panells de fusta.

18. Guia (canaleta) per endolls i cables altaveus

(separats) al voltant de totes les sales.

20. Rastrell de fusta per encastar guia de panells

correders.

-Els models de materials poden ser subsitituits per

elements equivalents en absorció, estètica i

prestacions.

7b. Panell de fusta (16mm) perforat. Amb llana al

darrera. Perforació contínua de diàmetre 16mm,

entreeix 168mm, espessor fusta 16mm, cambra

interior 150mm. Amb llana mineral dins la cambra.

Dimensions dels dos panells: 3m2 + 3,2m2.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Sala

Gravació 20m2.

10. Tapetes noves marcs Visor de fusta de roure

11. Paret pintada de negre o color a definir fosc a

definir. Portes pintades de negre satinat.

12. 
Escuma de poliuretà en forma de piràmide de

50 mm de gruix total enganxada a la porta. Color

negre.
 Ignífuga.
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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil Texona.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex de color a definir.

1a. 3 Panells absorbents 80mm color a definir.

Mides d'un panell: 0,6x1,2. Superficie total: 2,16

m2.

1b. Panells absorbents 40mm color a definir.

Mides: 2 panells de 0,6 x 1,2, un panell de 1,2x

1,2m i un panell 1,8m x 1,2. Total: 5 m2.

1d. 1 Panell absorbent de 40mm correder (manual)

amb bastidor i trassera si cal. Color a definir.

Dimensions: 1,2m x 1,4 m: 1,82 m2. Passa per

davant visor.

1e. 2 Panells absorbents 40mm correders sobre

guia amb bastidor de fusta i trassera si cal.

Dimenions: 2,15m x (1,37 + 1,51) m: 6,2 m2.

Passen davant porta de doble fulla.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color

gris fosc, muntat amb cambra i llana mineral

60mm i 50-70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta

en tot el perímetre. 6,7m2.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm amb cambra.

Pintat color a definir, muntat amb cambra i llana

mineral 2x 40mm i 50-70 Kg/m3. Cambra variable

tancada amb fusta en tot el perímetre. 4,45 m2.

A la fusta es penjaran els panells absorbents i un

difusor.

2c.  2 Panells de fusta de DM de 10mm: 2x  0,8 x

1,2: 2m2. Pintat color a definir. Muntat amb

cambra de 40mm i llana mineral 40mm i 70

Kg/m3. Cambra  tancada en tot el perímetre.

4b. Fals sostre de plaques de guix laminat perforat

perforació 12-25 Circular contiínua i vel negre.

Pintat de color gris fosc o negre. Cambra de 45cm.

Alçada lliure de la sala 3,1m. Llana de roca dins la

cambra, 2 mantes de 40mm. 20m2.

5b. Un Difusor IR7 de 0,6 m de llarg, 1.2m d'alt i 6

cm de profunditat. Agafat a paret.

5c. Dos Difusors QR (ordre 7) de 0,6 m de llarg,

1.2m d'alt i 6 cm de profunditat correders

(manuals) muntats sobre guia.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
C.
Sostre de 2 plaques de guix laminat de 12,5mm
amb membrana acústica entremig, tipus
Tecsound SY70 (7 Kg/m2) suportat amb
amortidors de cautxú i molla tipus Senor. 2
mantes de llana mineral sobre les plaques:
2x40mm i 70 Kg/m3. El sostre aïllant es farà
inclinat des de 3,4m d'alçada fins a 3,55m.
Al perímetre es posarà banda elàstica.

CABLATGE ALTAVEUS SALA GRAVACIÓ:
Per a altaveus autoamplificats.

-Connectors altaveus en guia i a sostre. Previsió de

cable per altaveus en 3 alçades diferents: 21

altaveus + 4 altaveus en sostre. Total: 25 altaveus

autoamplificats.

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Alguns cables HDMI

ELECTRICITAT i LLUMS

-Endolls:erra pels altaveus de terra i mitja
alçada. Preses endolls a paret (2,3m)  per
altaveus de la graella de sostre. 2 mecanismes
de 2 endolls a nivell de terra i a nivell de cota
2.3m a cada paret de la sala. Els cables de
correct estaran separats dels cables d'àudio.

-Preses d'endolls al tles HDMI o altres

-Instal·lació àudio

-Magneto independent pel control de l'alimentació

dels altaveus.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el

perímetre de sala (sobre cota portes)

14. Llums Sala: 2 Tires LED RGB penjada del sostre,

per sota graella en tot el perímetre. Control RGB.

15. Estructura tipus graella amb barra metàl·lica de

4cm de diàmtre per penjar altaveus.

17. Forat i pas de 3 coarrugats de 5cm diàmetre per

cables de connexió entre sales fent laberint darrera

els panells de fusta.

18. Guia (canaleta) per endolls i cables altaveus

(separats) al voltant de totes les sales.

20. Rastrell de fusta per encastar guia de panells

correders.

-Els models de materials poden ser subsitituits per

elements equivalents en absorció, estètica i

prestacions.

7b. Panell de fusta (16mm) perforat. Amb llana al

darrera. Perforació contínua de diàmetre 16mm,

entreeix 168mm, espessor fusta 16mm, cambra

interior 150mm. Amb llana mineral dins la cambra.

Dimensions dels dos panells: 3m2 + 3,2m2.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Sala

Gravació 20m2.

10. Tapetes noves marcs Visor de fusta de roure

11. Paret pintada de negre o color a definir fosc a

definir. Portes pintades de negre satinat.

12. 
Escuma de poliuretà en forma de piràmide de

50 mm de gruix total enganxada a la porta. Color

negre.
 Ignífuga.
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REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil Texona.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex de color a definir.

1a. 3 Panells absorbents 80mm color a definir.

Mides d'un panell: 0,6x1,2. Superficie total: 2,16

m2.

1b. Panells absorbents 40mm color a definir.

Mides: 2 panells de 0,6 x 1,2, un panell de 1,2x

1,2m i un panell 1,8m x 1,2. Total: 5 m2.

1d. 1 Panell absorbent de 40mm correder (manual)

amb bastidor i trassera si cal. Color a definir.

Dimensions: 1,2m x 1,4 m: 1,82 m2. Passa per

davant visor.

1e. 2 Panells absorbents 40mm correders sobre

guia amb bastidor de fusta i trassera si cal.

Dimenions: 2,15m x (1,37 + 1,51) m: 6,2 m2.

Passen davant porta de doble fulla.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color

gris fosc, muntat amb cambra i llana mineral

60mm i 50-70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta

en tot el perímetre. 6,7m2.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm amb cambra.

Pintat color a definir, muntat amb cambra i llana

mineral 2x 40mm i 50-70 Kg/m3. Cambra variable

tancada amb fusta en tot el perímetre. 4,45 m2.

A la fusta es penjaran els panells absorbents i un

difusor.

2c.  2 Panells de fusta de DM de 10mm: 2x  0,8 x

1,2: 2m2. Pintat color a definir. Muntat amb

cambra de 40mm i llana mineral 40mm i 70

Kg/m3. Cambra  tancada en tot el perímetre.

4b. Fals sostre de plaques de guix laminat perforat

perforació 12-25 Circular contiínua i vel negre.

Pintat de color gris fosc o negre. Cambra de 45cm.

Alçada lliure de la sala 3,1m. Llana de roca dins la

cambra, 2 mantes de 40mm. 20m2.

5b. Un Difusor IR7 de 0,6 m de llarg, 1.2m d'alt i 6

cm de profunditat. Agafat a paret.

5c. Dos Difusors QR (ordre 7) de 0,6 m de llarg,

1.2m d'alt i 6 cm de profunditat correders

(manuals) muntats sobre guia.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
C.
Sostre de 2 plaques de guix laminat de 12,5mm
amb membrana acústica entremig, tipus
Tecsound SY70 (7 Kg/m2) suportat amb
amortidors de cautxú i molla tipus Senor. 2
mantes de llana mineral sobre les plaques:
2x40mm i 70 Kg/m3. El sostre aïllant es farà
inclinat des de 3,4m d'alçada fins a 3,55m.
Al perímetre es posarà banda elàstica.

CABLATGE ALTAVEUS SALA GRAVACIÓ:
Per a altaveus autoamplificats.

-Connectors altaveus en guia i a sostre. Previsió de

cable per altaveus en 3 alçades diferents: 21

altaveus + 4 altaveus en sostre. Total: 25 altaveus

autoamplificats.

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Alguns cables HDMI

ELECTRICITAT i LLUMS

-Endolls:erra pels altaveus de terra i mitja
alçada. Preses endolls a paret (2,3m)  per
altaveus de la graella de sostre. 2 mecanismes
de 2 endolls a nivell de terra i a nivell de cota
2.3m a cada paret de la sala. Els cables de
correct estaran separats dels cables d'àudio.

-Preses d'endolls al tles HDMI o altres

-Instal·lació àudio

-Magneto independent pel control de l'alimentació

dels altaveus.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el

perímetre de sala (sobre cota portes)

14. Llums Sala: 2 Tires LED RGB penjada del sostre,

per sota graella en tot el perímetre. Control RGB.

15. Estructura tipus graella amb barra metàl·lica de

4cm de diàmtre per penjar altaveus.

17. Forat i pas de 3 coarrugats de 5cm diàmetre per

cables de connexió entre sales fent laberint darrera

els panells de fusta.

18. Guia (canaleta) per endolls i cables altaveus

(separats) al voltant de totes les sales.

20. Rastrell de fusta per encastar guia de panells

correders.

-Els models de materials poden ser subsitituits per

elements equivalents en absorció, estètica i

prestacions.

7b. Panell de fusta (16mm) perforat. Amb llana al

darrera. Perforació contínua de diàmetre 16mm,

entreeix 168mm, espessor fusta 16mm, cambra

interior 150mm. Amb llana mineral dins la cambra.

Dimensions dels dos panells: 3m2 + 3,2m2.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Sala

Gravació 20m2.

10. Tapetes noves marcs Visor de fusta de roure

11. Paret pintada de negre o color a definir fosc a

definir. Portes pintades de negre satinat.

12. 
Escuma de poliuretà en forma de piràmide de

50 mm de gruix total enganxada a la porta. Color

negre.
 Ignífuga.
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7b. Panell de fusta (16mm) perforat. Amb llana al

darrera. Perforació contínua de diàmetre 16mm,

entreeix 168mm, espessor fusta 16mm, cambra

interior 150mm. Amb llana mineral dins la cambra.

Dimensions dels dos panells: 3m2 + 3,2m2.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Sala

Gravació 20m2.

10. Tapetes noves marcs Visor de fusta de roure

11. Paret pintada de negre o color a definir fosc a

definir. Portes pintades de negre satinat.

12. 

50 mm de gruix total enganxada a la porta. Color

negre.

REVESTIMENTS ACÚSTICS

PANELLS ABSORBENTS:

Panells absorbents que es poden fer amb tapisser i

bastidors de fusta o amb panells manufacturats

amb marcs perimetrals vistos. Color a definir.

Absorció: Alfaw>0,9.

Els models exemple poden ser substituits per altres

de característiques equivalents.

Opció: 80 mm

Exemple:

Acustowall C Extrabass amb acabat tèxtil Texona.

Opció: 40 mm

Exemples:

Opció 1: Tipus Acustowall C amb acabat tèxtil

Texona color.

Opció 2: Tipus Acustowall C  amb acabat vel

microperforat Akutex de color a definir.

1a. 3 Panells absorbents 80mm color a definir.

Mides d'un panell: 0,6x1,2. Superficie total: 2,16

m2.

1b. Panells absorbents 40mm color a definir.

Mides: 2 panells de 0,6 x 1,2, un panell de 1,2x

1,2m i un panell 1,8m x 1,2. Total: 5 m2.

1d. 1 Panell absorbent de 40mm correder (manual)

amb bastidor i trassera si cal. Color a definir.

Dimensions: 1,2m x 1,4 m: 1,82 m2. Passa per

davant visor.

1e. 2 Panells absorbents 40mm correders sobre

guia amb bastidor de fusta i trassera si cal.

Dimenions: 2,15m x (1,37 + 1,51) m: 6,2 m2.

Passen davant porta de doble fulla.

2. Panell de fusta de DM de 10mm, pintat color

gris fosc, muntat amb cambra i llana mineral

60mm i 50-70 Kg/m3. Cambra tancada amb fusta

en tot el perímetre. 6,7m2.

2b. Panell de fusta de DM de 10mm amb cambra.

Pintat color a definir, muntat amb cambra i llana

mineral 2x 40mm i 50-70 Kg/m3. Cambra variable

tancada amb fusta en tot el perímetre. 4,45 m2.

A la fusta es penjaran els panells absorbents i un

difusor.

2c.  2 Panells de fusta de DM de 10mm: 2x  0,8 x

1,2: 2m2. Pintat color a definir. Muntat amb

cambra de 40mm i llana mineral 40mm i 70

Kg/m3. Cambra  tancada en tot el perímetre.

4b. Fals sostre de plaques de guix laminat perforat

perforació 12-25 Circular contiínua i vel negre.

Pintat de color gris fosc o negre. Cambra de 45cm.

Alçada lliure de la sala 3,1m. Llana de roca dins la

cambra, 2 mantes de 40mm. 20m2.

5b. Un Difusor IR7 de 0,6 m de llarg, 1.2m d'alt i 6

cm de profunditat. Agafat a paret.

5c. Dos Difusors QR (ordre 7) de 0,6 m de llarg,

1.2m d'alt i 6 cm de profunditat correders

(manuals) muntats sobre guia.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
C.
Sostre de 2 plaques de guix laminat de 12,5mm
amb membrana acústica entremig, tipus
Tecsound SY70 (7 Kg/m2) suportat amb
amortidors de cautxú i molla tipus Senor. 2
mantes de llana mineral sobre les plaques:
2x40mm i 70 Kg/m3. El sostre aïllant es farà
inclinat des de 3,4m d'alçada fins a 3,55m.
Al perímetre es posarà banda elàstica.

CABLATGE ALTAVEUS SALA GRAVACIÓ:
Per a altaveus autoamplificats.

-Connectors altaveus en guia i a sostre. Previsió de

cable per altaveus en 3 alçades diferents: 21

altaveus + 4 altaveus en sostre. Total: 25 altaveus

autoamplificats.

-Connectors altaveus

-Cable Ethernet Cat6

-Caixa metàl·lica connexiones 20XLR

-Connectors Caixa metàl·lica XLR

-Alguns cables HDMI

ELECTRICITAT i LLUMS

-Endolls:erra pels altaveus de terra i mitja
alçada. Preses endolls a paret (2,3m)  per
altaveus de la graella de sostre. 2 mecanismes
de 2 endolls a nivell de terra i a nivell de cota
2.3m a cada paret de la sala. Els cables de
correct estaran separats dels cables d'àudio.

-Preses d'endolls al tles HDMI o altres

-Instal·lació àudio

-Magneto independent pel control de l'alimentació

dels altaveus.

13. Llum complementària: Tira Led RGB en el

perímetre de sala (sobre cota portes)

14. Llums Sala: 2 Tires LED RGB penjada del sostre,

per sota graella en tot el perímetre. Control RGB.

15. Estructura tipus graella amb barra metàl·lica de

4cm de diàmtre per penjar altaveus.

17. Forat i pas de 3 coarrugats de 5cm diàmetre per

cables de connexió entre sales fent laberint darrera

els panells de fusta.

18. Guia (canaleta) per endolls i cables altaveus

(separats) al voltant de totes les sales.

20. Rastrell de fusta per encastar guia de panells

correders.

-Els models de materials poden ser subsitituits per

elements equivalents en absorció, estètica i

prestacions.

7b. Panell de fusta (16mm) perforat. Amb llana al

darrera. Perforació contínua de diàmetre 16mm,

entreeix 168mm, espessor fusta 16mm, cambra

interior 150mm. Amb llana mineral dins la cambra.

Dimensions dels dos panells: 3m2 + 3,2m2.

9. Parquet de roure natural (10-15mm). Sala

Gravació 20m2.

10. Tapetes noves marcs Visor de fusta de roure

11. Paret pintada de negre o color a definir fosc a

definir. Portes pintades de negre satinat.

12. 
Escuma de poliuretà en forma de piràmide de

50 mm de gruix total enganxada a la porta. Color

negre.
 Ignífuga.
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