
PRODUTO DESCRIÇÃO

EUROBAFFLE® BRANCO                                                                                                                             

1200x300x44 mm

M2. Fornecimento e instalação de painéis verticais fonoabsorventes para Tecto da SAINT-

GOBAIN EUROCOUSTIC, modelo EUROBAFFLE® BRANCO, constituído por dois painéis de lã de 

rocha de 22mm de espessura, formando um único componente de 44mm de espessura, canto 

A, de dimensões 1200x300 mm, com absorção acústica αw=1,00 dos panéis de lã de rocha, 

reacção ao fogo Euroclasse A1, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar 

Interior), revestido nas duas faces visiveis com uma tela de vidro decorativa na cor BRANCO, 

incluindo uma estrutura em aço de cor branco, na qual se aplicam os elementos de suspensão 

para uma correcta instalação.

EUROBAFFLE® BRANCO                                                                                                                             

1200x600x44 mm

M2. Fornecimento e instalação de painéis verticais fonoabsorventes para Tecto da SAINT-

GOBAIN EUROCOUSTIC, modelo EUROBAFFLE® BRANCO, constituído por dois painéis de lã de 

rocha de 22mm de espessura, formando um único componente de 44mm de espessura, canto 

A, de dimensões 1200x600 mm, com absorção acústica αw=1,00 dos panéis de lã de rocha, 

reacção ao fogo Euroclasse A1, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar 

Interior), revestido nas duas faces visiveis com uma tela de vidro decorativa na cor BRANCO, 

incluindo uma estrutura em aço de cor branco, na qual se aplicam os elementos de suspensão 

para uma correcta instalação.

EUROBAFFLE® EUROCOLORS                                                                                                            

1200x300x44 mm

M2. Fornecimento e instalação de painéis verticais fonoabsorventes para Tecto da SAINT-

GOBAIN EUROCOUSTIC, modelo EUROBAFFLE® EUROCOLORS, constituído por dois painéis de 

lã de rocha de 22mm de espessura, formando um único componente de 44mm de espessura, 

canto A, de dimensões 1200x300 mm, com absorção acústica αw=1,00 dos panéis de lã de 

rocha, reacção ao fogo Euroclasse A2-s1,d0, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade 

do Ar Interior), revestido nas duas faces visiveis com uma tela de vidro decorativa de cor a 

escolher pela D.F dentro das cores disponiveis na gama Eurocolors, incluindo uma estrutura em 

aço de cor branco, na qual se aplicam os elementos de suspensão para uma correcta 

instalação.

EUROBAFFLE® EUROCOLORS                                                                                                            

1200x600x44 mm

M2. Fornecimento e instalação de painéis verticais fonoabsorventes para Tecto da SAINT-

GOBAIN EUROCOUSTIC, modelo EUROBAFFLE® EUROCOLORS, constituído por dois painéis de 

lã de rocha de 22mm de espessura, formando um único componente de 44mm de espessura, 

canto A, de dimensões 1200x600 mm, com absorção acústica αw=1,00 dos panéis de lã de 

rocha, reacção ao fogo Euroclasse A2-s1,d0, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade 

do Ar Interior),revestido nas duas faces visiveis com uma tela de vidro decorativa de cor a 

escolher pela D.F dentro das cores disponiveis na gama Eurocolors, incluindo uma estrutura em 

aço de cor branco, na qual se aplicam os elementos de suspensão para uma correcta 

instalação.


