
Akoestische Wandpanelen
Wandpaneel PHOTO

Het wandpaneel PHOTO is de ideale geluidsdempende oplossing om uw ruimte een gepersonaliseerde of artistieke 
toets te geven. Denk daarbij maar aan een foto van uw bedrijf, logo of producten. Of een print van uw gezin, uw favoriet 
huisdier of artiest, een sprekend schilderij of een illustratie. Het enige dat daarbij van tel is, is dat de resolutie van de 
print die u ons bezorgt, hoog genoeg is. Bent u de print van uw wandpanelen na enkele jaren beu en wenst u deze te 
vervangen door een nieuwe foto? Geen enkel probleem. U hoeft geen volledig nieuw wandpaneel aan te kopen. Dankzij 
een ingenieus systeem dat u toelaat het “oude” doek te demonteren en te vervangen door een nieuw doek, kan uw 
wandpaneel PHOTO een leven lang meegaan.

Voordelen op een rijtje

 › De allerhoogste geluidsabsorptie dankzij een dikke, 
geïntegreerde laag polyesterwol die vormvast is en niet jeukt

 › Ontelbaar veel mogelijkheden, zoals een bedrijfsfoto, productfoto, 
artistieke print, illustratie, schilderij, portret etc…

 › De panelen zijn op maat leverbaar
 › De print is eenvoudig te vervangen door een nieuwe print
 › De prints zijn van de allerhoogste kwaliteit: ook de kleur zwart 

komt uitstekend tot zijn recht
 › Onderhoudsvriendelijk: het doek is machinewasbaar op 30°C
 › Naast wandpanelen met kader zijn er ook kaderloze 

panelen verkrijgbaar
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Technische kenmerken
Absorptiecurve

Samenstelling Paneel

 › Geluidsabsorberende, vormvaste vulling in polyesterwol, 
verkrijgbaar in 5 cm dik of 1,7 cm dik

 › Doek in textiel
 › Geanodiseerd kader rondom, verkrijgbaar in aluminium, 

zwart of wit (of in een RAL-kleur naar wens tegen een meerprijs)
 › ook verkrijgbaar zonder kader

Afmetingen paneel

Volledig op maat leverbaar, waarbij geldt dat één van de zijdes maximaal 300 cm bedraagt.
Voor de andere zijde is er geen limiet.

Fotodoek

De afbeelding die u geselecteerd heeft, kan u doorsturen naar ons (bij voorkeur) via www.wetransfer.com. Dit programma 
is zeer geschikt voor het doorsturen van grote bestanden. U bent daarbij volledig vrij om uw eigen foto te kiezen. 
Indien u zelf geen inspiratie heeft, kan u eventueel gebruik maken van rechtenvrije stockfoto’s, zoals bijv. te vinden op: 
nl.123rf.com.

Installatie

Het wandpaneel PHOTO kan u toegezonden worden als compleet doe-het-zelf pakket, inclusief de profielen voor de 
kader, de akoestische polyesterwol en het doek. De installatie is zeer eenvoudig en ook door minder ervaren klussers 
uitstekend uit te voeren. Een montagehandleiding kan u daarbij ter beschikking worden gesteld.
Indien gewenst zorgt Noise Solutions voor de installatie (bij afname van een min. aantal stuks)

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.

Wandpaneel PHOTO 5 cm dik
Wandpaneel PHOTO 1,7 cm dik


