
De panelen hebben een 
uitgekiende constructie.

Ze zijn opgebouwd uit:

een laag minerale wol in de kern van de schermen, waar-
door indrukwekkende, akoestische resultaten worden 
bereikt

1ste keus Europees zachthout - onder hoge druk geïmpreg-
neerd tot in de diepe kern van alle onderdelen

onderaan een sokkelelement waardoor de panelen de 
vochtige ondergrond niet raken

bovenaan een schuin aflopende bovenplint waardoor het 
regenwater “afwatert” en niet in de panelen binnensijpelt

Houten geluidsschermen
De houten geluidsschermen vormen niet enkel een prachtige 
aanwinst voor elke omgeving. Ze zijn ook bijzonder  
geluidsefficiënt, stevig een duurzaam. De panelen zijn  
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waaronder een 
reflecterende uitvoering, eenzijdig geluidsabsorberend, 
tweezijdig geluidsabsorberend, met diverse houtmotieven. 
Hierdoor zijn ze toepasbaar in diverse situaties en op 
verschillende prijsniveaus.

Een prachtige aanwinst

voor elke omgeving



Algemene kenmerken

Samenstelling 
Een houten geluidspaneel is een geprefabriceerde module, standaard verkrijgbaar als éénzijdig geluidsabsorberend 
scherm.  Aan de geluidsabsorberende zijde bevindt zich een laag minerale wol die beschermd wordt door een zwarte 
fleecedoek. Aan de zichtzijde zijn halfronde houten latten (Ø 55 mm) loodrecht gemonteerd. De andere zijde is de 
reflecterende zijde. Deze zijde bestaat uit loodrechte tand- en groefbeplanking, waarachter zich een luchtruimte bevindt. 
Op horizonaal niveau - helemaal bovenaan - is er sprake van een houten bovenplint met schuin aflopende kanten, 
waardoor het regenwater “afwatert”. In het midden van het paneel is een houten middenplint voorzien en onderaan is 
het scherm afgewerkt met een houten onderplint. De onderplinten en bovenplinten passen in elkaar dankzij het tand- en 
groefprincipe, zodat panelen onderling makkelijk op elkaar gestapeld kunnen worden in de hoogte of kunnen bevestigd 
worden bovenop een houtsokkel.

Configuratiemogelijkheden
Een standaard houten geluidsscherm is enkelzijdig geluidsabsorberend. Daarnaast zijn andere configuraties mogelijk 
zoals:

reflecterende houten schermen (met een gesloten beplanking aan front- en achterzijde)
tweezijdig geluidsabsorberende houten schermen 
een combinatiescherm met transparante panelen
schermen met afwijkende houtmotieven, zoals diagonale latten, latten in visgraat-uitvoering of met ruiten

Technische gegevens

Geluidsdemping
Geluidsisolatie:  
Geluidsabsorptie: 

DL
r
 = 30 dB volgens norm EN 1793-2 

DL
A
 = 10 dB volgens norm EN 1793-1

Afmetingen
Standaardhoogte paneel:
Standaard breedte paneel:
Maximale hoogte wand:
Dikte paneel:

1500 mm (andere hoogtes zijn op aanvraag verkrijgbaar)
3960 mm (andere breedtes zijn op aanvraag verkrijgbaar)
8000 mm 
125 mm 

Materiaal alle houten onderdelen zijn naar sterkte gesorteerd 
conform norm EN 14081-1 en dragen de CE-markering. 
Alle onderdelen zijn onder hogedruk geïmpregneerd met 
chroomvrije middelen volgens de Duitse norm DIN 68800 
Deel 3 en goedgekeurd volgens RAL-RG 411. Daarmee is al 
het hout beschermd tegen schimmel- en insectenschade

Gewicht circa 41 kg/m²

Installatie geschikt voor gegalvaniseerde metalen palen type IPBL, 
IPB, IPBv 160, HE-A, HE-B,HE-M 160

Onderhoudsvriendelijk De halfronde houten latten zijn makkelijk demonteerbaar, 
zodat de minerale wol toegankelijk is voor eventuele 
herstelling

Technische documentatie
Op aanvraag kunnen officiële (test)rapporten, technische tekeningen, foto-overzichten, referenties enz worden 
overhandigd. 

Over Noise Solutions
Noise Solutions is uw partner-leverancier en installateur van houten geluidsschermen, aluminium cassettes, Coco 
Wall schermen, geluidswerende rotswolpanelen, 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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