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FeltUp
Doğa dostu ve geridönüşümü kolay olan malzemeleri yapı malzem-
eleri sektörü içerisine kazandırmak için yılmadan çalışıyoruz. Kapalı 
ofis ,okul gibi kalabalık mekanlar için geri dönüştürülmüş elyaf 
malzemesini kullanarak dekoratif tasarımlarla, akustik çözümler 
üretiyoruz. Keçe ürününün tasarım kolaylığı işlenebilen ve geri 
dönüştürülebilen bir ürün olması hayal gücümüzü sınırlarını zorluy-
or.
Feltup Ürünü;
-Kanserojen maddeler ve formaldehit içermez. İnsan sağlığına ve 
çevreye zararlı değildir.
-0,75-0,85Nrc arası ses frekanslarında A derece ölçülmüş akustik 
verimlilik sunar.
-Ahşap panel veya diğer duvar panellerine kıyasla daha hafif olup, 
ortalama ağırlık 1.5 kg/m2 düzeyindedir
-Yangın esnasında güç tutuşur.B1 yangın Sınıfına sahiptir.
-Esnek ve uzun ömürlü, form alabilen, anti-bakteriyel ve anti-alerjiktir
-Hidrofobik yapısı sayesinde nem ve rutubete dayanıklıdır
-Birçok formda uygulanabilrmektedir.
-Vakum ve kuru temizleme yapılarak ya da silinerek kolayca 
temizlenebilir.
-Maximum uzunluk 300cm tek parça yapılabilrmektedir.
-İstenilen yoğunlukta malzeme kalınlığı ayarlanabilmektedir.Teknik 
bültende yer alan ürünün kalınlığı 3mm dir.
-Piramidi andıran yapısı sayesinde maksimum ses kırılım ve emilimi 
sağlamaktadır.

FeltUp
We are working hard to bring the materials that are friendly and 
easy to recycle into the building materials sector. We produce 
acoustic solutions with decorative designs by using recycled fiber 
material for crowded places such as closed office and school. The 
ease of design of the felt product is a product that can be processed 
and recycled, pushing the limits of our imagination.
Feltup Product;
- Does not contain carcinogenic substances and formaldehyde. It is 
not harmful to human health and the environment.
Provides A grade measured acoustic efficiency at audio frequencies 
from -0.75-0.85Nrc.
- It is lighter than the wooden panel or other wall panels and the 
average weight is 1.5 kg / m2.
- Fire during the fire.B1 has a Fire Class.
-Flexible and long lasting, formable, anti-bacterial and anti-allergic
- It is resistant to moisture and moisture thanks to its hydrophobic 
structure
- Can be applied in many forms.
- Easy to clean by dry cleaning or wiping.
-Maximum length 300cm can be made in one piece.
- The desired density of material thickness can be adjusted. The 
thickness of the product in the technical bulletin is 3mm.
-Piramide-like structure provides maximum sound refraction and 
absorption.
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L veya U Profil
L or U Profile

FeltUp

Tasıyıcı Klipsi
Carrier Clip

Omega Profil
Omega Profile

Çelik Dübel
Steel Dowel

Askı Tiji
Hanger Wire
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