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D e  s t i j l v o l l e  o p l o s s i n g

OWAcoustic® premium Bolero
Deze met vlies beklede plaat voorzien van een fijne korrelstructuur is het toonbeeld van onze nieuwe 

productgeneratie, stijlvol qua uiterlijk, met uitstekende akoestische eigenschappen en een overtui-

gende brandwerendheid. De markt vraagt effectieve en betaalbare akoestische oplossingen, die ook 

optisch fraai zijn. Hier is onze nieuwe mineraalwol plafondplaat OWAcoustic® premium Bolero voor 

ontwikkeld: met vlies bekleed, vlak en strak uiterlijk inclusief een goede lichtreflectie.

Een nieuw gezicht, prestatie gericht

Vrijwel geen enkele andere hoogabsorberende 

plafondplaat verbindt prestatie met zoveel optisch 

raffinement. OWAcoustic® premium Bolero, balans 

tussen uiterlijk en innerlijk: een plafondplaat met 

een elegant glad, fijn gestructureerd oppervlak en 

een geluidsabsorptiewaarde van 0,85. 

Leven, werken, welbevinden

Moderne ‘feel-good’ kantoren, leervriendelijke 

klaslokalen, ontmoetingsplaatsen voor mensen: 

daar is  OWAcoustic® premium Bolero de geschikte 

plafond-oplossing. Deze plafondplaten zijn niet 

alleen geschikt voor akoestisch gevoelige ruimtes 

in kantoor- en opleidingsgebouwen, maar ook voor 

gangen, lobby’s en foyers.



D e  p e r f e c t e  a l l r o u n d e r

OWAcoustic® premium Sinfonia
Hoge akoestische prestaties, stijlvol uiterlijk: OWAcoustic® premium Sinfonia voldoet aan de 

eisen voor moderne plafondsystemen. Slechts zelden wordt er een product ontwikkeld dat aan 

zoveel markteisen voldoet. OWAcoustic® premium Sinfonia bezit de ideale mix van voordelen: 

een met vlies beklede plaat, glad en strak van uiterlijk, van kwalitatief hoog niveau en aantrek-

kelijk geprijsd: een echte allrounder. 

Eenvoudigweg overtuigend

OWAcoustic® premium Sinfonia is een met vlies 

beklede plafondplaat, glad en strak van uiterlijk, 

met een hoge absorptiewaarde van 0,85 en een 

overlangsgeluidisolatie van 33 dB. 
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Geschikt voor iedere ruimte

OWAcoustic® premium Sinfonia is ontwikkeld als 

breed inzetbare plafondplaat. De Sinfonia is geschikt 

voor akoestisch gevoelige ruimtes zoals kantoren, 

spreekkamers, aula’s en gehoorzalen. Ook in werk- 

ruimtes waar smaakvol design en hoge brandwerend-

heid zijn gewenst zoals gangen, ontvangstruimtes en 

foyers binnen de openbare en particuliere bedrijfsom-

geving biedt Sinfonia dé ideale oplossing.



OWAcoustic® premium Bolero en Sinfonia – Technische specificaties

Materiaal Mineraalwolplaat, met vlies bekleed

    

Bouwstofklasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1 

Dikte ca. 15 mm  

Kleur wit  

Lichtreflexion ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) (Dessin Bolero)

  ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) (Dessin Sinfonia) 

Overlangsgeluidisolatie* 33 dB  

Geluidsabsorptie αw = 0,85 / NRC = 0,85

    

Vochtbestendigheid  tot 95 % RH

    

Brandwerendheid*  tot REI 120 (EN 13501-2)

     

* afhankelijk van het systeem, bouwplafond en overige extra maatregelen

OWA Benelux BV

Archangelkade 9

1013 BE Amsterdam

Tel. +31 20 6 82 53 05

Fax +31 20 6 82 33 72

www.owa.nl · E-Mail: info@owa.nl

www.owa.be · E-Mail: info@owa.be Dr
uc

ks
ch

rif
t  

94
5 

N
L

06
12

01
,5

Systeem

Rastermaat
afmeting in mm

S 3 S 3a S 15 S 15 b

600 x 600
625 x 625 • • • •
1200 x 600
1250 x 625 • • •

Zichtbaar
systeem
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