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Ulike løsninger til 

Tak og vegger, seil og fasongsydde løsninger

En tynn, fleksibel og 
lydabsorberende duk for 
innovative akustiske løsninger

Alphalia
Silent Aw

  Akustisk effektivitet: reduserer 
etterklangeffekten med opptil fire 
ganger.

  Slitesterk uten vedlikehold: Duken 
ivaretar strekkutfordringer ved at 
den er forstrekt, og den har god 
motstand mot slitasje og støt - og 
en unik evne til å motstå fuktighet, 
som for eksempel i klormiljøer.

   Kreativt design: Passer til fleksible, 
komplekse former og store 
spennvidder. Kan også fås med 
trykk. 

   Helse og miljø: Greenguard Gold 
og fransk A + sertifisering for bedre 
luftkvalitet. Lettere duk for lavere 
miljøpåvirkning (LCA).



Alphalia
Silent Aw

* Fargene og teksturer presentert i dette dokumentet er kun ment som referanser/eksempler

Andre farger er tilgjengelige på forespørsel

Coton 7005-50219 Red 7005-50224Bamboo 7005-50221 Lux 7005-51045

Kilimandjaro 7005-6642 Alaska 7005-6711 Odessa 7005-6842Granite 7005-50222

   Tidløse farger 
Hvit reflekterer og optimaliserer lyset. Til sammenlikning vil svart absorbere lys. Myke farger, stillefarger, grønne 

farger og bomullsfarger fremhever arkitektoniske materialer som stein, betong, stål og tre. Ved bruk av farger kan 

man fremheve og dempe ønskede områder

 Alphalia Silent Aw Lux - en unik kombinasjon av 

akustisk lyskomfort. 

•  • Absorberer 65% av lyden og overfører 41% av lyset. 

•  • Beskytter mot solvarme (-59%) og gjenskinn fra 

glasstak/glassfasade. 



− Alphalia Silent Aw kombinert med et annet absorberende materiale

    Optimaliserer akustisk komfort

Yw: Vektet akustisk absorpsjonskoeffisient

NRC: Støyreduksjonskoeffisient ASTM c243-90a

Rapporter på tester (SO354) for tak, hengende paneler og gardiner fåes på forespørsel

*resultater med små avvik

Freq.  

(Hz)

Alphalia Silent Aw 

mot 45 mm Rockwoll 

(tetthet 28 til 36 kg/m3)

Alphalia Silent Aw 

mot 100 mm Rockwoll 

(tetthet til 36kg/m3)

125 0.30 0.80

250 0.80 1.00

500 1.00 1.00

1000 1.00 1.00

2000 0.95 0.95

4000 0.90 0.90

αw* 1.00 1.00

NRC* 0.95 1.00

Tak (eller vegg)
Ull eller 

skum
Alphalia Silent Aw

Vegger- og takduk Oppspent takduk - svømmehallOppspent takduk - sportshall Tak og hengende paneler- restaurant

Før 7,7 s 6,9 s 4 s 3,11 s

Etter 1,8 s 2,5 s 1,6 s 0,87 s

Reduksjon 76,6 % 63,7 % 60 % 72 %

Praktiske case - reduksjon av gjenklang før og etter bruk av Alphalia Silent Aw (rapporter er tilgjengelige på 

forespørsel)

− Alphalia Silent Aw – er fleksibel og enkel å montere

Alphalia Silent Aw er en løsning som skiller seg ut;
-  Unngår kostnadene med skum-, fiber- eller ulltype absorberende materialer, og ulempene forbundet med slike materialer
-   Absorberer effektivt gjennom lydfrekvensområdet, inkludert lavfrekvenser. Denne ytelsesegenskapen gjør det mulig å oppfylle 

kravene til ulike bygningstyper som sportshaller, flerbrukshaller osv. 

Overskrift over grafen: Alphalia Silent Aw uten tilleggsabsorbering

Måling av lydabsorpsjon i klangrom (ISO 354)

Freq.  

(Hz)

Alphalia Silent Aw 

+ 100 mm Luftlag

Alphalia Silent Aw 

+ 400 mm Luftlag

125 0.15 0.55

250 0.40 0.75

500 0.75 0.60

1000 0.85 0.65

2000 0.65 0.65

4000 0.65 0.65

αw* 0.65 0.65

NRC* 0.65 0.65

Tak (eller vegg)

Luftrom
Alphalia Silent Aw

Alphalia Silent Aw - har en materialsammensetting som gir en helt eksepsjonell akustisk ytelse.

Alphalia Silent Aw kan kombineres med annet lydabsorberende 

materiale for å oppfylle spesifikke behov og absorberingskrav. 

Alphalia Silent Aw forbedrer med dette den absorberende ytelsen, 

samtidig som den reduserer tykkelsen på det absorberende 

sluttproduktet



Oppspente seil
Lette tekstiler, holdbar 

arkitektur

Solbeskyttelse under et 

glasstak

Oppspent duk tak
 Store, flate eller buede 

og kontinuerlige 

overflater

Kan installeres og 

fjernes raskt

Oppspente vegger 
Flate, buede, hele eller 

absorberende overflater 

med print eller 

bildescreening

Faste eller 
uttrekkbare 
baldakiner
Et godt alternativ til flate 

overflater 

I faste eller uttrekkbare 

versjoner

Vegg og 
takpaneler
 Kundetilpassede 

løsninger med print 

Paneler med print
HD Restitusjon, optimal 

fargegjengivelse 

Kledning av 
komponenter
Akustisk «kassett» som 

tilpasser seg ulike 

komponent- eller 

strukturformer

Lysende tak
Akustiske elementer for 

belysning basert på 

Alphalia Silent Aw Lux

Skyvepaneler
 Foran glass, eller som 

skillevegg

Bevegelig for å tilpasse 

seg akustikken til 

rombruken

Hengende 
«paneler»
Tilpassede akustiske 

hengepaneler

Unik UV-beskyttelse

Gardiner og 
skjermer
Enkelt å installere, ingen 

tunge operasjoner er 

påkrevd

 Fremvisningsskjermer

Bak 
gjennomgående 
elementer
Strekt ut eller stiftet bak 

et gjennomgående 

element

    Velg installasjonssystemer som er best egnet til ditt prosjekt
Alphalia Silent Aw gir en uovertruffen fleksibilitet, letthet og finhet som i sin tur gir; 

• Ubegrenset handlingsrom med hensyn til gjennomførbarhet 

• Oppfyllelse av mange behov; akustikk, design, lys, solbeskyttelse og styrke 

• Fast eller bevegelig akustikk som kan tilpasses et spesifikt behov og som optimaliserer strukturell bruk.



 Tekniske egenskaper  Standarder 

Weight 620 g/m² EN ISO 2286-2

Width 270 cm (Kilimandjaro 6642 in 270 cm & 135 cm)

 Fysiske egenskaper

Tensile strength (warp/weft) 250/220 daN/ 5 cm EN ISO 1421

Tear strength (warp / weft) 25/25 daN DIN 53.363

Impact resistance Class 1A (Excellent after 36 impacts at 60km/h) EN 13964 annex D

Micro organism resistance Degree 0, excellent ISO 846-A

Extreme working temperatures -30°C / +70°C in static position

 Flammehemmende 

Rating B1/DIN 4102-1 − BS 7837 − Class 1 / UNI 9177 − Class A/ASTM E84 − Group 1 / AS-NZS 3837 − AS-NZS 
1530.2 & 3 − IMO A653 − NFPA 701 Part 2

Euroclass B-s2,d0/EN 13501-1

 Sol- og lysegenskaper

Kilimandjaro (White) Lux (Translucent)

Visible reflection Rv 90% 57% EN 14501

Visible transmission Tv 7% 41% EN 14501

Internal Solar Factor G
tot

i 0,31 0,41 EN 14501 (glazing C)

 Kvalitetssystemer 

Quality ISO 9001

Environment ISO 14001

 Certifications, labels, garanties 

 Tools and services

Material strength characteristics quoted are average values subject to a +/-5% tolerance.

The buyer of our products is fully responsible for their application or their transformation concerning any possible third party. The buyer of our products is responsible 
for their implementation and installation in compliance with standards, codes of practice and safety regulations in force in destination countries.

To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand.

The values quoted above represent results of tests performed in compliance with common design practices and are provided for information only to enable 
customers to make the best use of our products. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their 
characteristics at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data.
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Alphalia
Silent Aw

With S+ Serge Ferrari goes further than the 

Standards...(consult us for further information)
10 year 
guarantee

— Making-up guide & cleaning instructions available on demand 

— Special colour production on demand

Smart
Yarn

CE Marking compliance

(EN 14716) tensioned ceilings

Norwegian Weather Protection AS 
Rosslandsvegen 410 
5918 Frekhaug- NORWAY 
+47 56 35 64 00 
www.nwp.as


