Acupaneler kan anvendes på såvel lofter som vægge.
Det anbefales at montere panelerne på 45mm tykke strøer
med en indbyrdes afstand på maks 600mm. Panelerne
kan dog også fastgøres direkte på væg.

Montagevejledning
Montage
Skruerne placeres mellem listerne igennem fiberdugen.
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Til fastgørelse med skruer bør man anvende minimum
15 skruer med fladt hoved pr. panel. Skruestørrelsen
skal mindst være ø3,5 x 35mm. De placeres mellem
listerne igennem fiberdugen.
For optimal akustik i rummet, anbefales det at montere
panelerne på 45mm tykke reglar, med en indbyrdes
afstand på maks. 600mm. Man kan med fordel placere
mineraluld mellem reglarne, inden panelerne monteres
ovenpå. Denne løsning vil hjælpe yderligere på akustikken samt skabe en isolerende effekt.
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MATERIALEBESKRIVELSE OG MONTAGEVEJLEDNING

Akustikpaneler i topklasse

Materialet
ACUPANELS

Vores paneler er lydtestet til lydklasse A - den bedste lydklasse, så udover det
smukke design bidrager designvæggene til forbedring af akustikken i rummet.

Vores hvorpå
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Info:
MDF med
ægte
træfiner.
Mål: 2400
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x 20mm Listerne sidder med en
indbyrdes
afstand
på 13mm.
Egenskaber for ægte træfiner:

Acupaneler består af en 9mm sort PET Polyester Fiberdug

Lyd bevæger sig som bølger gennem rummet og reflekteres på overflader som
vægge, loft og gulv og sendes tilbage i rummet igen. Er der mange tomme overflader i et rum, kan der opstå en ekko-effekt. Vores akustikpaneler absorberer
lyden, så den ikke skaber rumklang.

Ægte træfiner kan variere i farve, årestruktur og udseende
fra liste til liste.

Panelerne fås i 3 forskellige længder:

Mangler du inspiration til dit projekt, har vi samlet en masse billeder på vores
Facebook- og Instagramprofil samt på vores webshop.

• 240 x 60 x 2 cm
• 300 x 60 x 2 cm
• 360 x 60 x 2 cm

Designvægge.dk
Designvaegge
www.Designvaegge.dk

Vi tilbyder tilskæring af panelerne i de specifikke
mål i ønsker. Dette skal blot oplyses på hjemmesiden ved bestilling.

Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice alle hverdage kl. 8-16
Tlf: +45 8191 8000

Alle vores paneler er dansk produceret, bæredygtige og af højeste kvalitet.

Træpaneler

VALNØD

ASK

EG

EG /LYS FILT

SORT EG

Linoleumspaneler
Afslutning - bred

CHARCOAL

SMOKEY BLUE

OLIVE

MAEVE

Afslutning - smal
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