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De wandpanelen zijn gemaakt van steenwol membraan en een aluminium 
kader. De wandbeugels zijn gemaakt van verzinkt staal.

De toepassing van wandpanelen is het absorberen van geluid om galm 
te verminderen in binnenruimtes en zo de akoestiek te verbeteren. De 
panelen kunnen geplaatst worden door middel van wandbeugels op 
bijvoorbeeld damwanden en sandwichpanelen.

Voor meer informatie over dit materiaal kijk op onze website of neem
telefonisch contact op.

Aandachtspunten

• Hang geen extra gewicht aan de wandbeugels, deze zijn berekend op alleen 
het product te dragen; 

• De wandpanelen zijn bedoeld voor toepassing in een droge binnenomgeving. 

Algemeen

Hulp nodig?
Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl



Benodigdheden

Onderdelen

Wandbeugel A/B/C
Vierkantmoer M8 (in frame)
Stelschroef M8x16 (in frame)
Vleugelmoer M8

Wandbeugel

Optioneel:
Koppelplaat A/B/C
Vierkantmoer M* (in frame)
Stelschroef M8x16 (in frame)
Vleugelmoer M8

4x /2x                     per 1200 x 1200 paneel

2x                          (max 2) 1200 x 1200 paneel
4x
4x
4x

                            

Boormachine

Kruislijnlasser

Waterpas

Schroeven en pluggen

Rolmaat



          
           
          Bepaal 
          bevestigingspunten01   
Teken de positie van de wandbeugels af op de wand. 
Zie maattekeningen achterin montagehandleiding.

Tip: Gebruik de waterpas om recht af te tekenen.



Schroef de wandbeugels vast op de wand. 
Let op! De onderste wandbeugels komen andersom.

02 Bevestig de
wandbeugels



03
Hang het wandpaneel in de wandbeugels en 
fixeer het door vleugelmoeren vast te draaien 
op de stelschroeven.

Bevestig het 
wandpaneel



04
Maak het koppelplaatje vast aan de 
onderkant van het bovenste paneel door 
de vleugelmoeren op de stelschroeven 
te draaien. Hang het onderste paneel 
in het koppelplaatje en de onderste 
wandbeugels.

Koppelplaat
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#wijzijnakoestiek
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze 

tekst kunnen echter geenrechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om 
bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg 

onze aanvullende voorwaarden of neem contact op met ons.


