
Akoestische wandpanelen
Wandpaneel FABRIC

Het wandpaneel FABRIC is – zoals de naam het reeds zegt – een hooggeluidsabsorberend paneel, voorzien van een 
stoffen bekleding. Standaard zijn de panelen uitgevoerd in de stof “Blazer” van het merk Camira. U kan verschillende 
vlakken en kleuren naar wens combineren (keuze uit 1, 2 of 3 kleurvlakken). Er is keuze uit maar liefst 60 verschillende 
kleuren. Zo kan u zelf een eigen ontwerp in de kleuren van uw bedrijf of een kunstwerk creëren. 
Naast rechthoekige panelen behoren ronde panelen eveneens tot de mogelijkheden.

Voordelen op een rijtje

 › Trendy, gestoffeerde akoestische wandpanelen
 › De allerhoogste geluidsabsorptie dankzij een dikke, 

geïntegreerde laag recycleerbare polyesterwol die vormvast is en niet jeukt 
 › Ontelbaar veel mogelijkheden, met keuze uit 60 kleuren, 1-2-3 kleurvlakken
 › De panelen zijn op maat leverbaar
 › Naast rechthoekige panelen ook ronde panelen verkrijgbaar
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Technische kenmerken

Absorptiecurve

Samenstelling paneel
 › Geluidsabsorberende, vormvaste vulling in polyesterwol
 › Standaard worden deze panelen afgewerkt met de stof Blazer van het merk Camira. 

Deze stof is gemaakt van 100% schapenwol en wordt ook wel wolvilt genoemd. 
De stof is verkrijgbaar in 60 verschillende kleuren

Afmetingen paneel
 › Rechthoekige panelen: Volledig op maat leverbaar (binnen de afmetingen 200 x 200 cm).
 › Ronde panelen:

 » 60 cm diameter (verkrijgbaar in 5 of 10 cm dikte)
 » 120 cm diameter (verkrijgbaar in 5 of 10 cm dikte)

Over Noise Solutions
Noise Solutions is sinds 2004 actief in België als leverancier van geluidswerende oplossingen, zowel voor 
binnentoepassingen (Noise Solutions INDOOR) als voor buitengebruik (Noise Solutions OUTDOOR). Bij ons kan u rekenen 
op een onderbouwd servicemodel, dit wil zeggen een complete “van A tot Z” service. Dit begint bij een professionele 
geluidsmeting en simulatieberekening in de ruimte waar u geluidshinder ondervindt met bijbehorend advies, tot het 
leveren en vakkundig installeren van de geluidsabsorberende producten. Daarnaast zijn we ook trots om u in onze 
prachtige showroom in Mortsel te verwelkomen, waar al onze producten bekeken en “ervaren” kunnen worden.


