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Ontdek de potentie van 
duurzaam PET-vilt 
Sublieme akoestische eigenschappen. Duurzaam. Veelzijdig en stijlvol. PET-vilt is een 

uitzonderlijk materiaal met veel voordelen. Tacito is gespecialiseerd in akoestische oplossingen 

van PET-vilt. Van plafondbekleding tot wanddecoratie en van een legio aan kleuren tot 

prachtige prints. Bij ons profiteer je van alles wat PET-vilt jou te bieden heeft.

PET-vilt is een 
duurzaam materiaal

Geweldig voor 
betere akoestiek

Breed toepasbaar in 
iedere ruimte

Zowel stijlvol als 
functioneel

In 36 kleuren te snijden 
en te beprinten

Waarvan is PET-vilt gemaakt? 
PET-vilt is een duurzaam materiaal. Het PET-vilt akoestische paneel 

is halfstijf en gemaakt van 100% polyestervezel. Onze PET-vilt 

panelen bevatten minimaal 75% gerecycled materiaal van PET-fles-

vlokken (na consumptie). Ons polyestervezel akoestisch paneel is 

volkomen veilig, niet giftig, niet allergeen en niet irriterend.

De ideale 
aankleding
voor

Kantoren









Restaurants

Scholen

Thuis

Hotels
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Verkrijgbaar in  
36 unieke kleuren 

Standaard heeft Tacito een range van 36 

kleuren op voorraad voor onze producten van 

PET-vilt. Bestel via de webshop drie gratis 

samples of ga voor de complete stalenbox  

á 44,95 euro inclusief verzendkosten.

De box is ook white-label leverbaar! 

Productspecificaties 
Productnaam: Akoestisch paneel van polyestervezel

Materiaal:	 100%	polyestervezel	(PET)

Paneelafmetingen:	 	2440	x	1220	mm	(te	verwerken	tot	ieder	formaat)

Dikte: 9 mm

Gewicht: 1900 g/m2	(211	kg	/	m3)

Benieuwd naar onze referenties en voorbeeldprojecten? Bezoek tacito.nl

04 | Wit

18 | Wijnrood

22 | Lichtblauw

25 | Staal grijs10 | Marmer

13 | Groen

23 | Kobalt

30 | Lichtbruin

03 | Oranje

05 | Beige

26 | Donkergrijs

35 | Turquoise

02 | Geel

06 | Zand

28 | Antraciet

37 | Aqua

01 | Crème

17 | Rood

27 | Zwart

41 | Mint16 | Donkerblauw

38 | Grijsbruin

40 | Zeegroen

42 | Grijsblauw

29 | Camel

33 | Blauw

36 | Beton grijs

43 | Lime groen

08 | Bruin

11 | Lichtgrijs

14 | Appelgroen

47 | Nachtblauw

12 | Grijs

21 | Lucht

34 | Donkergroen

48 | Paars



T. 085 - 489 61 10 
E. info@tacito.nl tacito.nl

Heb je vragen of wil je vrijblijvend een 

offerte ontvangen? Neem contact op 

met een van onze specialisten.

PET-vilt monteren
Wil je PET-vilt inzetten, maar heb je

geen zin in alle rompslomp eromheen? Geen 

probleem. Wij verzorgen het complete traject,

wat jouw doel met het materiaal ook is. Van het inmeten

tot het verwerken van het PET-vilt: ons vakkundige 

montageteam voert het uit.




