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 GAIA en TITAN: Ontkoppelaars voor luidsprekers, audiomeubels en apparaten

Gaia-III, max 32 kg /set .......................€ 239 /set

Gaia-II, max 54 kg /set ........................€ 339 /set

Gaia-I, max 100 kg /set ........................€ 589 /set

Titan Theis, max 145 kg /set...............€    999 /set

Titan Rhea, max 190 kg /set...............€ 1.199 /set

Titan Cronos, max 280 kg /set...........€ 1.699 /set

1 set bevat 4 ontkoppelaars en is voor 1 luidspreker.
Voor het beste effect mogen de maximale gewichten niet overschreden worden.

 GAIA en TITAN zijn ook per stuk verkrijgbaar

Gaia-III single, max 8 kg /stuk ...........€   69 /stuk

Gaia-II single, max 13 kg /stuk ..........€   99 /stuk

Gaia-I single, max 25 kg /stuk ............€ 189 /stuk

Titan Theis single, max 36 kg /stuk.....€ 289 /stuk

Titan Rhea single, max 47 kg /stuk......€ 359 /stuk

Titan Cronos single, max 70 kg /stuk. .€ 499 /stuk

De Gaia en Titan Singles bevatten dezelfde drie schroefmaten als de sets.

GAIA en TITAN carpet disks geven een stabiele ondergrond voor het gebruik op tapijt

Gaia-III carpet disk .............................€ 79 /set

Gaia-II carpet disk ..............................€ 89 /set

Gaia-I carpet disk ...............................€ 99 /set

Titan Theis carpet disk ......................€ 119 /set

Titan Rhea carpet disk ......................€ 149 /set

Titan Cronos carpet disk ...................€ 169 /set

1 set bevat 4 disks en is voor 1 luidspreker.

 Service-artikelen

Diverse schroefdradensets ..... v.a. € 21 /set (4)
Gaia-1 en Gaia 2/3 hebben verschillende maten. 
Titan heeft ook zijn eigen maatreeks.
Raadpleeg eerst de calculator op onze website.

B&W-D3/D4 montageplaat ......€ 79,90 /set (4)

B&W montageplaat (rond) .......€ 69,90 /set (4)

Focal Sopra (N2/N3) Caps .............€ 16 /set (4)

https://www.isoacoustics.nl/calculator B&W-D3/D4 montageplaat komt in plaats van de rollers 
onder de luidspreker. Ze hebben dezelfde afmeting.

 APERTA, voor luidsprekers zonder schroef  OREA, voor o.a. apparaten

Aperta100 (zwart/zilver, max 16 kg) . . . .€ 239 /paar

Aperta200 (zwart/zilver, max 32 kg) . . . .€ 299 /paar

Aperta300 (zwart/zilver, max 27 kg) .....€ 199 /stuk

ApertaSUB (zwart, max 36 kg) ............€ 179 /stuk

Orea Graphite, max 1,8 kg /stuk ..........€ 55 /stuk

Orea Bronze, max 3,5 kg /stuk .............€ 62 /stuk

Orea Indigo, max 7,0 kg /stuk ..............€ 79 /stuk

Orea Bordeaux, max 14 kg /stuk ..........€ 99 /stuk

Met Aperta 100/200/300 kun je de luidspreker kantelen.
ApertaSUB heeft carpet disks in de doos.

Orea's zijn per stuk verpakt.
Gebruik minimaal 4 Orea’s per apparaat voor betere stabiliteit.
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 ZAZEN, ontkoppelingsplateau voor o.a. draaitafels, buizenversterkers, cd-transport

zaZen I, max 11 kg .....................€ 219 /stuk

zaZen II, max 18 kg ....................€ 249 /stuk

Met 4 ingebouwde ontkoppelaars, mooi laag profiel.

 DELOS, luxe massief houten ontkoppelingsplateau

Uitvoering MAPLE, 4 ontkoppelaars Uitvoering WALNUT, 4 ontkoppelaars

Delos 1815M1, max 30 kg .................€ 429 /stuk
Delos 1815M2, max 25 kg .................€ 539 /stuk

Delos 1815W1, max 30 kg ................€ 639 /stuk
Delos 1815W2, max 25 kg ................€ 749 /stuk

Uitvoering MAPLE, 6 ontkoppelaars Uitvoering WALNUT, 6 ontkoppelaars

Delos 2216M1, max 45 kg .................€ 639 /stuk
Delos 2216M2, max 41 kg .................€ 749 /stuk

Delos 2216W1, max 45 kg ................€ 849 /stuk
Delos 2216W2, max 41 kg ................€ 949 /stuk

De genoemde gewichten zijn draaggewichten. De dikkere plateaus (M2 en W2) hebben een geringer draaggewicht

Verantwoording

Distributie  voor  de  Benelux  wordt  verzorgd  door  Ron’s  Activiteiten  in  Arnhem (NL).  Isoacoustics
artikelen worden uitsluitend via hifi-dealers verkocht. Alle dealers worden op onze website vermeld.
Deze dealers kunnen u adviseren bij de keuze en aankoop van Isoacoustics artikelen. Alle artikelen zijn
voorzien van een serienummer voor kwaliteitscontrole en opsporing van grijze import. Alleen de officieel
verkochte artikelen worden gedurende  twee jaren  na aankoop kosteloos gerepareerd  of  vervangen
indien zich een defect zou voordoen.
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