
AKOESTISCH
WANDPANEEL



Wandpaneel
Last van een storende galm en toe aan een nieuwe uitstraling van je huis, 
kantoor of restaurant? Met onze akoestische wandpanelen verbeter 
je zowel de akoestiek als de uitstraling van een ruimte. We maken de 
akoestische wandpanelen geheel op maat en komen deze kant en klaar 
afleveren. De stoffering wordt in een luxe aluminium frame gespannen 
en is eenvoudig verwisselbaar voor een nieuwe.

Verbeter zowel de akoestiek als 
de looks van een ruimte



Verwissel van 
print en creëer een 
nieuwe uitstraling
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Akoestische vulling op basis van 
gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen 
schimmelvorming en voldoet aan 
brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95

Akoestiek

Kies zelf je stoffering 
of print en wissel 
eenvoudig. 

Kies voor een alu, wit 
of zwart frame. 

Stel zelf samen!
Het akoestisch wandpaneel is geheel zelf samen te 
stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering en de kleur 
van het frame. De stoffering van het wandpaneel is 
eenvoudig te verwisselen. 



specificaties
afmeting op maat gemaakt
frame  5cm - kleur: alu  |  wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart
ophangsysteem  excentrische schijven
optioneel bevestiging d.m.v. magneten 

bevestiging handleiding

Specificaties

- Meet op waar u het wandpaneel wilt ophangen.

- Markeer de plek waar de ophangschijven moeten komen. De bovenkant van het paneel hangt 45mm hoger dan deze hartmaat van de schroef.

- Houd de schijf met de nul naar boven en schroef deze vast in de muur met een bijpassende plug. 

- Kijk of de schijven waterpas hangen en draai deze zo nodig naar boven of na beneden bij.

- Hang het wandpaneel op aan de schijven. Zorg dat de rand van het frame goed achter de schijf zit.

- Indien het paneel aan de onderzijde los van de muur hangt kunt u deze vastzetten met de bijgeleverde klem. (Is dit niet nodig, dan ben je klaar.)

- Haal het doek aan de onderzijde iets los door middel van de lus aan het doek of gebruik een pinnetje om een van de onderste hoeken los te halen en  
   zo het doek aan de onderzijde los te halen. Schuif de middelste akoestische plaat opzij of verwijder deze. 

- Bevestig de klem in de muur zoals hier boven afgebeeld.

- Breng de akoestische plaat weer terug op de plek en span het doek terug in het frame.

- Druk eventuele losse draadjes in de hoeken weg met een spatel of plamuurmes.



SENSE OF SILENCE


