
Akoestische wandpanelen
Wandpaneel COLOUR

De akoestische wandpanelen uit de COLOUR-reeks van Noise Solutions zorgen voor de allerhoogste geluidsabsorptie, 
verpakt in een stevig, stootvast en brandveilig paneel. Maar liefst 13 trendy kleuren staan daarbij te uwer beschikking, 
waaronder mustard, oyster, pepper, garlic, ginger en poppy seed. De vulling van de panelen is gemaakt van glaswol 
met een hoge densiteit. De zichtzijde bestaat uit een zachte en stootvaste glasvezel topfolie. Standaard zijn de panelen 
voorzien van een aluminium kader van 5 cm dik, verkrijgbaar in de kleur alu of wit (of een RAL-kleur naar keuze tegen 
een meerprijs). De glaswol werd getest op brandveiligheid en behoort tot de categorie “onbrandbaar” volgens de norm 
EN ISO 1182.

Voordelen op een rijtje

 › Wandpanelen in trendy unikleuren
 › De allerhoogste geluidsabsorptie dankzij een dikke, 

geïntegreerde laag glaswol met een hoge densiteit 
 › De panelen zijn op maat leverbaar
 › Stootvast en brandveilig materiaal
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Technische kenmerken
Absorptiecurve

Samenstelling paneel

 › Geluidsabsorberende vulling uit glaswol met hoge densiteit
 › Afwerking aan de zichtzijde bestaande uit een zachte, stootvaste glasvezel topfolie
 › Kader in aluminium van 5 cm dik, verkrijgbaar in de kleuren alu of wit 

(of een RAL-kleur naar keuze tegen een meerprijs)

Beschikbare Kleuren

Afmetingen paneel
Panelen worden door ons op maat gemaakt, binnen de maximale afmeting 270 x 120 cm.

Brandveilig
De glaswol werd getest op brandveiligheid en behoort tot de categorie “onbrandbaar” volgens de norm EN ISO 1182.

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.


