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VIDEN VOKSER IKKE PÅ TRÆERNE

Produktdatablad
Boligakustik

Boligakustikpaneler - Lameller i Eg, stringent design

Materiale specifikation

Produkt beskrivelse

Boligakustik kan monteres på både væg og loft, men er særligt velegnet til 
loft. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med ege-
finer og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft 
mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. 
Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden 
som sammenholder panelet.

Absorbtionsklasse B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.

Panel dybde 24 mm

Lamel dybde 12 mm

Panelstørrelse 2400 x 611 mm

Vægt 9,8 kg

Certificering FSC Mix Credit

Indhold 2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

__  Ver. 2 __DK 
05.01.2023

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K1 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm 
isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen.  
Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste.
Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer.  
Se desuden montagevejledning samt montagevideo.
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VIDEN VOKSER IKKE PÅ TRÆERNE

Boligakustikpaneler - Lameller i Ask, stringent design

Materiale specifikation

Produkt beskrivelse

Boligakustik kan monteres på både væg og loft, men er særligt velegnet til 
loft. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med aske-
finer og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft 
mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. 
Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden 
som sammenholder panelet.

Absorbtionsklasse B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.

Panel dybde 24 mm

Lamel dybde 12 mm

Panelstørrelse 2400 x 611 mm

Vægt 9,8 kg

Certificering FSC Mix Credit

Indhold 2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K1 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm 
isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen.  
Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste.
Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer.  
Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

__  Ver. 2 __DK 
05.01.2023

Produktdatablad
Boligakustik
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VIDEN VOKSER IKKE PÅ TRÆERNE

Produktdatablad
Boligakustik

Boligakustikpaneler - Lameller i Ask, random design

Materiale specifikation

Produkt beskrivelse

Boligakustik med lameller på 20 og 35 mm danner et varieret og roligt  
mønster, og er særdeles velegnet til væg. Panelet er lavet på en krydsfiners- 
kerne, fronten er genfineret med askefiner og lamellerne har flotte fritstående 
krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på 
overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, 
der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.

Absorbtionsklasse B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.

Panel dybde 24 mm

Lamel dybde 12 mm

Panelstørrelse 2400 x 611 mm

Vægt 9,8 kg

Certificering FSC Mix Credit

Indhold 2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K1 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm 
isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen.  
Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste.
Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer.  
Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

__  Ver. 2 __DK 
05.01.2023
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VIDEN VOKSER IKKE PÅ TRÆERNE

Produktdatablad
Boligakustik

Boligakustikpaneler - Lameller i Eg, random design

Materiale specifikation

Produkt beskrivelse

Boligakustik med lameller på 20 og 35 mm danner et varieret og roligt  
mønster, og er særdeles velegnet til væg. Panelet er lavet på en krydsfiners- 
kerne, fronten er genfineret med egefiner og lamellerne har flotte fritstående 
krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på 
overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, 
der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.

Absorbtionsklasse B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.

Panel dybde 24 mm

Lamel dybde 12 mm

Panelstørrelse 2400 x 611 mm

Vægt 9,8 kg

Certificering FSC Mix Credit

Indhold 2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K1 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm 
isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen.  
Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste.
Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer.  
Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

__  Ver. 2 __DK 
05.01.2023
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VIDEN VOKSER IKKE PÅ TRÆERNE

Produktdatablad
Boligakustik

Boligakustikpaneler - Lameller i Mørk Natur, random design

Materiale specifikation

Produkt beskrivelse

Boligakustik med lameller på 20 og 35 mm danner et varieret og roligt  
mønster, og er særdeles velegnet til væg. Panelet er lavet på en skrællet 
krydsfiner, fronten er sortbejdset og lamellerne har flotte fritstående kryds- 
finerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne. Akustikdugen er integreret i 
panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.

Absorbtionsklasse B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.

Panel dybde 24 mm

Lamel dybde 12 mm

Panelstørrelse 2400 x 611 mm

Vægt 9,8 kg

Certificering FSC Mix Credit

Indhold 2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K1 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm 
isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen.  
Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste.
Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer.  
Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

__  Ver. 2 __DK 
05.01.2023


