
Spilepaneler

Spilepaneler på akustikkfilt som

forbedrer akustikken i alle miljøer

og blir et designelement, som løfter 

interiøret og miljøet.



Z-UP Valnøtt Z-UP Eik Rustikk

Z-UP Eik Natur

Dekor i Melamim

Z-UP Lys Eik

Z-UP Kastanje

Z-UP Sort Eik

Estetikk, akustikk, 
rehabilitering...

Visste du at: 
Spiler har i tiår vært benyttet som akustikk- 
forbedring i lydstudioer og konserthaller.  
Nå ser vi dette oftere og oftere også i både  
kontormiljøer og funkis-hus m.m



Spiler på bad

Art. nr. Beskrivelse Enhet 

Spilepaneler med spiler av MDF dekket med melamindekor, på akustikkfilt/-plate

Tilbehør

600065 Z-UP Spilepanel EIK NATUR 2780x600x20mm 1,67m2 12 spiler STK

600066 Z-UP Spilepanel EIK SORT 2780x600x20mm 1,67m2 12 spiler  STK

600067 Z-UP Spilepanel LYS EIK 2780x600x20mm 1,67m2   12 spiler STK

600068 Z-UP Spilepanel VALNØTT 2780x600x20mm 1,67m2  12 spiler STK

600093 Z-UP Avslutningslist EIK NATUR 31x20x2780mm melamin STK

600094 Z-UP Avslutningslist KASTANJE 31x20x2780mm melamin STK

600075 Z-UP Spilepanel EIK RUSTIKK 2780x600x20mm 1,67m2 12 spiler STK

600090 Z-UP Avslutningslist VALNØTT NATUR 31x20x2780mm melamin STK

600095 Z-UP Avslutningslist EIK RUSTIKK 31x20x2780mm melamin STK

600091 Z-UP Avslutningslist SORT ASK 31x20x2780mm melamin STK

600046 Z-UP Montasjeskrue 4,2x32 SORT Matt 25 stk ESKE

600086 Z-UP Spilepanel KASTANJE 2780x600x20mm melamin  1,67m2  12 spiler STK

600092 Z-UP Avslutningslist LYS EIK NATUR 31x20x2780mm melamin STK

600047 Z-UP Montasjeskrue 4,2x32 SORT Matt 100 stk ESKE

S132547 Soudal Lim MS Turbo SORT 290ml (monteringslim) STK

600020 Z-UP Akustikkfilt SORT 0,9X600X3000mm 1,8M2 1400G/M2 STK

 Dette er samme filtplaten som spilepanelene er montert på.  
 Kan brukes med løse spiler eller som akustikkdemping alene.

I tillegg til spilesortimentet du ser i
denne brosjyren har vi ulike løsninger 
for bruk i våtrom. Vi har blant annet 
heltre spiler i eik som er råtebehandlet 
for å tåle et fuktigere miljø enn de
tradisjonelle MDF-spilene.

Ta kontakt for mer
informasjon og tilgjengelighet!

hei@duri.no

Bygget og installert av @madspusseropp



Brobekkvn. 80C,  0582 OSLO   |   Tlf.: 24 13 13 50   |   hei@duri.no  -  www.duri.no

DU
RI

 F
AG

PR
OF

IL
 A

S 
 0

1/
20

23
 -

 M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 tr
yk

kf
ei

l.

Z-UP spilepaneler gir en rekke design-
muligheter for vegger og tak.
Panelene er ekstremt raske å montere,
og kan oppgradere et hvert rom med
enkle grep. Ikke minst kan det
forbedre akustikken i et rom dramatisk.

Panelene er utviklet med en meget slitesterk og UV-beskyttet 
overflate med et naturlig utseende som likner flere av våre 
vanligste tresorter.  I kombinasjon med akustikkfilten laget av 
resirkulert PET gir dette en vakker innvendig kledning med 
gode brannegenskaper og virkelig god akustikk – som varer 
over tid. 

Kolleksjonen er spesialutviklet med tanke på å kunne få en 
kostnadseffektiv løsning for offentlige og private miljøer hvor 
høye krav til bærekraft og funksjonskrav vedrørende akustikk, 
brann, renhold og hygiene har resultert i en tidløs og vakker 
design. 

Spilene i kolleksjonen er tilgjengelig med ulike naturtro dekorer, 
samt varianter med eikefinért overflate eller kryssfiner.

Montering gjøres enkelt med matte montasjeskruer 
og/eller monteringslim.

Brannmotstand
Brannklasse: D-s1,d2 / EN13501-1.


