
De Canor panelen hebben tal 
van voordelen t.o.v. andere 
schermen.

Ze zijn niet enkel akoestisch zeer efficiënt, maar:

ze zijn groen begroeibaar en ogen dus mooi voor de
omgeving 

eenmaal begroeid, kunnen ze niet met graffiti worden
besmeurd 

begroeiing filtert het fijnstof uit de omgeving en vermindert
CO

2

ze zijn makkelijk te installeren en budgetvriendelijk

ze kunnen aangepast worden in functie van de
geluidsvereisten van de klant

ze zijn vervaardigd uit milieuvriendelijke materialen

Geluidsschermen op basis 
van rotswol
Steeds meer gemeentes, steden, provincies en industriële 

instanties doen beroep op een geluidsmuur om het lawaai 

van drukke wegen, industrie- en sportterreinen binnen de 

perken te houden. Een geluidsscherm moet op de eerste 

plaats akoestisch efficiënt zijn, maar ook aan een aantal 

esthetische voorwaarden voldoen. Vanuit dit gegeven stelt 

Noise Solutions haar Canor geluidsschermen op basis van 

rotswol voor.

Een groen begroeibare 

wand die zich laat 

aanpassen aan de 

geluidseisen van

de klant



Algemene kenmerken

Milieuvriendelijk 
Het Canor geluidsscherm is een geprefabriceerd paneel, dat uit een stevige kern van minerale rotswol bestaat met een 
max. dikte van 240 mm. De rotswol wordt beschermd door een akoestisch open fleece (in de kleur groen of zwart), dat op 
zijn beurt afgeschermd wordt door een UV-stabiel, geperforeerd polyethyleennet (in groen of zwart). Verder is het paneel 
uitgerust met een zwaar verzinkte bouwstaalmat, voorzien van een rondom gelast hoekstalen kader. De maximale, 
uitwendige dikte van het scherm inclusief het staalframe bedraagt 280 mm. De laagdikte en de densiteit van de rotswol 
kunnen aangepast worden in functie van de akoestische vereisten van de klant.  

Begroeiing
De luchtwortels van klimplanten hechten zich uitstekend aan een Canor geluidsscherm. Op relatief korte termijn kan 
een scherm volledig begroeid zijn. Eenmaal volledig begroeid, heeft een scherm amper onderhoud nodig. Enkel de 
beplanting moet na enige jaren gesnoeid worden.

Technische gegevens

Geluidsdemping
Geluidsisolatie:  
Geluidsabsorptie: 

DL
r
 = max 30 dB volgens norm EN 1793-2 

DL
A
 = max 20 dB volgens norm EN 1793-1

Afmetingen element
Element hoogte:
Element lengte:
Element dikte:

max 200 cm
max 600 cm
max 28 cm

Gewicht max 45 kg/m²

Maaswijdte bouwstaalmat 20 x 40 cm of 20 x 20 cm

Dikte draad bouwstaalmat 6-8 mm

Windbelasting 1,5 kN/m²

Installatie Tussen IPE- of HEA-palen, afhankelijk van de 
schermgrootte, gaande tot IPE-300 of HEA-240, 
thermisch verzinkt

Technische documentatie
Op aanvraag kunnen officiële testrapporten, bestekteksten, foto-overzichten enz worden overhandigd. 

Over Noise Solutions
Noise Solutions is uw partner-leverancier en installateur van geluidsschermen op basis van rotswol, Coco Wall panelen, 
houten geluidsschermen, aluminium cassettes, verticaal groene wanden, transparante panelen enz. De firma werd 
opgericht in  2006. Sindsdien mocht Noise Solutions in opdracht van de Vlaamse Overheid tal van autosnelwegprojecten 
uitvoeren. Daarnaast plaatste het bedrijf ook heel wat schermen rond carwashes, tankstations, bedrijfsterreinen, 
sportterreinen, aircosystemen, spoorwegen enz en kan ze dus bogen op een jarenlange ervaring.  

Noise Solutions
Specialist in geluidswerende schermen
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