
Handleiding Design Panel

Benodigdheden

- Geluidreducerende wol
- Akoestisch-open doek met pees rondom
- Materiaal voor wandbevestiging
- Montage materiaal

Stappen Omschrijving

Stap 1:
Montage aan 

de wand

Afhankelijk van de maat van het frame zijn er twee montage methoden. Grote 
panelen hebben voorgeboorde gaten waarmee het paneel direct gemonteerd kan 
worden aan de wand. Bij kleinere panelen kan het geheel opgehangen worden aan 
een zogenaamd Z-profiel. 

Er worden twee soorten pluggen meegeleverd: pluggen voor een volle wand, 
onder andere geschikt voor beton en steen en pluggen in wokkelvorm die geschikt 
zijn voor poreuze wanden zoals gips wanden. 

Stap 3:
Het plaatsen 
van de wol

Nu het frame aan de wand hangt kan de op maat gemaakte wol in het frame 
geplaatst worden. Bij grote panelen is er een specifieke verdeling, deze is met 
stickertjes op het wol aangegeven. 

Stap 4:
De print in het 
frame plaatsen

De print kan in het frame geplaatst worden met behulp van de pees die rondom 
aan de print is bevestigd. 

1) Begin bij de hoeken met het drukken van de pees in het frame. 
2) Vervolgens kan de rest in het frame gedrukt worden. 

Door enkel de pees in het frame te drukken spant het doek zichzelf voor een mooi 
strak resultaat. Mochten er vouwen ontstaan dan komt dit doordat de pees niet 
helemaal gelijkmatig in het frame is geplaatst. Dit is op te lossen door het doek 
opnieuw te plaatsen.
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Algemene tips en opmerkingen

- In kleinere ruimtes, zoals een keuken of een kleine woonkamer, biedt het plaatsen van het paneel 
op oorhoogte het meeste effect. Er zijn voor specifieke situaties nog andere tips te geven, neem 
contact met ons op voor meer informatie. 

- Het benodigde aantal m2 aan Design Panel voor een optimale geluid situatie is globaal te 
berekenen maar ook exact te meten en te bepalen met behulp van een meting.                      
Neem voor meer informatie contact op.

- Het doek van het Design Panel is in de wasmachine wasbaar op 30 graden
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