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SCALE FELT bazuje na znakomitej koncepcji  istniejącej kolekcji SCALE 
uzupełniając ją poprzez połączenie podstawowego materiału NITONA® 
ze 100% naturalnym filcem designerskim. Montaż SCALE FELT dzięki 
zastosowaniu magnetycznych łączników jest łatwy i nie wymaga użycia 
narzędzi. Dodatkowo, powierzchnia z naturalnego filcu jest przyjemniejsza 
w dotyku i zapewnia lepsze parametry akustyczne. Poprzez zastosowanie 
filcu designerskiego gama kolorystyczna poszerzyła się o 24 kolory, które 
można dowolnie komponować z antracytowym materiałem bazowym, 
co pozwala na tworzenie przejść kolorystycznych w kompozycji. SCALE 
FELT dostępny jest w dwóch rozmiarach. Aby stworzyć swój indywidualny 
projekt SCALE design użyj naszego konfiguratora online.

SCALE FELT relies on the successful concept of the existing Scale collection, 
but amplifies the impression of the modular plug system with a material 
combination of fibre composites and natural wool felt.
The idea of pluggable scales and the related convenient assembly is retained. 
The additional surface of design felt, however, makes the product haptically even 
more pleasing and acoustically more efficient. The range of colours has also been 
expanded. Currently 24 design felt colours can be used on the anthracite base 
material. Thus SCALE FELT provides the possibility of colour gradients. 
SCALE FELT is available in two sizes.



Właściwości akustyczne
Acoustic properties

Rozmiar
Size (WHD)

Jednostka opakowania
Packaging unit

Kolory
Colours

INFORMACJE O PRODUKCIE
PRODUCT INFORMATION

Pojedynczy moduł S: 14 x 14,5 x 10,5 cm / L: 28 x 29 x 18 cm
Individual module S: 14 x 14,5 x 10,5 cm / L: 28 x 29 x 18 cm

39 modułów S zaw. 3 elementy montażowe na powierzchni 0.5m2

9 modułów L zaw. 2 elementy montażowe na powierzchni 0.5m2

39 (S)Modules incl. 3 mounting modules crspd. to 0,5 qm
9 (L) Modules incl. 2 mounting modules crspd. to 0,5 qm

Bazowe
Base

Powierzchnia w 24 kolorach z karty kolorystycznej filcu DESIGN.
Surface in 24 colours of the Designfelt Collection
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