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Woodwall
plusDe geluidsdempende tuinafsluiting

die u laat genieten van een stillere tuin



Een dubbele functie
De WOODWALL PLUS is enerzijds een klassiek 
ogende tuinafsluiting, die gemaakt is van prachtig 
hoogkwalitatief hout en die onmiddellijke 
privacy biedt in uw tuin. Anderzijds is het een 
geluidsscherm, waarvan de geluidsdempende 
kwaliteiten vergeleken kunnen worden met die 
van de industriële geluidsschermen. 

Een elegante 
tuinafsluiting
De WOODWALL PLUS is opgebouwd uit 
prachtige, dubbelzijdige houten panelen die 
er aan de voor- en achterkant identiek uitzien. 
De bekleding bestaat uit elkaar overlappende 
houten lamellen van 10 cm breed die op de houten 
basisstructuur zijn gemonteerd. Nergens wordt 
het uitzicht verstoord door verstevigingsbalken, 
waardoor de panelen er overal – in de tuin, aan 
de straatkant en/of van bij de buren – even mooi 
uitzien.

Geluidsdempend: 
50 tot 75% minder 
geluid!
Daarnaast doet de WOODWALL PLUS dienst 
als geluidswerende wand en biedt hij dus een 
oplossing voor iedereen die in zijn tuin last heeft 
van geluidshinder. Vlak achter het scherm wordt 
een geluidsluwe zone gecreëerd, waarin de 
geluidsreductie kan oplopen tot meer dan 75% 
(vermindering van 29dB RW, gemeten volgens 
ISO 717-1, test uitgevoerd door officieel erkend 
akoestisch labo in 2014). Deze indrukwekkende 
resultaten zijn te danken aan de kern, bestaande 
uit een speciaal ontwikkelde akoestische foam, 
die in het paneel is verwerkt.

More than just a Fence



Levenslange 
garantie 
De WOODWALL PLUS panelen zijn gemaakt 
van hoogkwalitatief 1ste keus grenen hout. Om 
ze tegen houtrot en schimmel te beschermen 
werd de WOODWALL PLUS onder hoge druk 
geïmpregneerd tot in de diepste kern op basis van 
milieu-onschadelijke verduurzamingsmiddelen.
Dankzij dit unieke houtbeschermingsprocédé 
kunnen wij onze klanten van 25 jaar garantie 
laten genieten. Bovendien zijn de panelen 100% 
onderhoudsvrij. 

Ecologisch 
verantwoord

Alle houten onderdelen zijn drager 
van het FSC- en FEPC-certificaat. 
De kern bestaat voor 92% uit 
gerecycleerd materiaal.

Ook akoestische 
deuren en poorten 
verkrijgbaar
Van de WOODWALL PLUS zijn eveneens 
geluidsdempende deuren en poorten op maat 
verkrijgbaar. Ook kunnen de akoestische 
panelen gecombineerd worden met een niet-
geluidsdempende afsluiting die gemaakt is in 
hetzelfde materiaal.

Over 
Noise Solutions
Noise Solutions werd opgericht in 2006 en is 
leverancier en ervaringsdeskundige op het vlak 
van geluidsschermen voor overheid en industrie.

Noise Solutions werkt uw project van A tot Z uit, 
indien gewenst vertrekkende van een expert-
advies ter plekke tot en met de levering en 
plaatsing van de geluidswand.

25 
jaar
garantie

WOODWALL PLUS
Een gloednieuw concept op de markt van de tuinschermen.
Een tuinscherm dat speciaal werd ontwikkeld om 
geluidsoverlast in de tuin tegen te houden. 



Technische gegevens

Geluidsdemping:
Gemeten volgens de norm ISO 717-1

Rw 29 dB

Materiaalsamenstelling: 1ste keus grenenhout
Geluidsdempende kern in gerecycleerd materiaal

Paneelafmetingen: • B183 x H100 cm
• B183 x H120 cm

Maatwerk op aanvraag verkrijgbaar

Mogelijke hoogtes: 200 cm, 215 cm, 220 cm, 235 cm, 240 cm, 255 cm, 300 cm

Plaatsing: Tussen houten gleufpalen die een kierdichte constructie toelaten. Verkrijgbaar als 
tussenpaal, hoekpaal en begin-/eindpaal

Accessoires: Optioneel zijn volgende zaken verkrijgbaar:

• Afdeklatten
• Plinten (H15 cm)
• Sierbollen voor de palen
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