
Groenschermen



ECONOMISCHE GELUIDSSCHERMEN (ECOWAND)
Geluidsschermen hoeven geen zware obstakels te zijn die veel 
geld kosten. De Ecowand geluidsschermen zijn een betaalbaar 
en modulair alternatief met multifunctionele mogelijkheden. 

Variaties
De relatief eenvoudige constructies zijn van hoogstaande 
kwali teit en naar keuze met klimop of design printdoek te 
bekleden voor een unieke uitstraling. Ook is het mogelijk de 
schermen als transparante panelen te leveren. 
De modulaire schermen zijn verkrijgbaar in twee hoogten 
(0,5 en 1 m), die men ook kan combineren. Ecowand is vooral 
favoriet bij overheden, bedrijven en verenigingen, maar ook 
bij particulieren.

Constructie 
Een Ecowand geluidsscherm bestaat uit stalen staanders met 
een tussenliggend aluminium frame (messing- en groefver-
binding) en een stalen net. Achter het net zitten platen steen-
wol, die beschermd worden door een kunststof doek. 

Toepassingen
Ecowand schermen worden vooral toegepast:
• langs wegen;
• op en langs terreinen (industrie, sport);
• als erfafscheiding;
• als antizichtscherm.

Voordelen
• slank (geschikt voor krappe locaties en op erfgrenzen);
• lichtgewicht (snel te monteren);
• tweezijdig geluidsabsorberend;
• betaalbaar;
• luchtzuivering en CO2-reductie (klimop).

Keuzemogelijkheden
• natuurlijke begroeiing, decoratieve print of transparante 
 acrylaat panelen;
• kunststof doek in elke kleur (standaard groen of grijs); 
• elk design op UV-bestendig printdoek;
• acrylaat panelen in standaard kleuren (blauw, groen of bruin);
• twee hoogten: 0,5 en 1m;
•	houten	afdekprofiel;
• diverse soorten fundering en bovenbouw.



Onze Ecowand groenschermen voldoen aan de NEN-EN 1793 en NEN-EN 1794.

Technische specificaties
Afmeting standaard elementen l = 2.000 x 1.000 / 500 mm
Dikte element   71 mm 
Standaard stijlen  HE-100-A / C-100 / houten palen
Uitvoering  dubbelzijdig absorberend 
Geluidsabsorptie Dlr 8 dB groep A3
Geluidsisolatie  Dlr 16 / 19 / 23 dB groep B2 (Rw 19 / 22 / 26)
Standaard gewicht  ca. 15 kg. p/m2

Standaard vlakvulling  kunststof PE net groen of grijs of voorzien van print  
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Eurorail B.V. biedt full service op het gebied van 
met name bijzondere, hoogwaardige geluidsschermen 
en geleiderailconstructies. Naast deskundig advies 
verzorgen wij ook het transport en de montage. 
Wij leveren eigen producten om service en kwaliteit 
volledig te garanderen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


