
Onze Sonore akoestische fotowanden zijn een sie-

raad in elk interieur én werken effectief tegen galm 

in harde ruimtes. Nagalm in een werkruimte of res-

taurant is vermoeiend en irritant voor uw medewer-

kers, maar ook voor uw klanten. 

De foto’s worden in hoge kwaliteit geprint op een 

speciaal akoestische doek dat met een aluminium  

frame aan de muur wordt bevestigd. Achter het 

doek  monteren wij een veilig akoestisch geluidsab-

sorberend materiaal.  

• Leverbaar als wandpaneel, als  
volledige wand of losstaand scherm 

• Maten  tot 5 meter breed en 30  
meter lang aan één stuk 

• Geschikt voor vrijwel alle ondergronden 

• Het fotodoek is makkelijk te verwisselen 

• Hoogwaardig akoestische materiaal voor 
optimale geluidsabsorptie 

• Geen bouwkundige ingrepen nodig bij 
montage 
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U kunt bij fotowandenshop kiezen uit een topcol-

lectie  natuurfoto’s die speciaal voor fotowanden 

zijn gemaakt. Maar u kunt  ook uw eigen foto’s 

aanleveren. 

Samenstelling Fotodoek van geluidsabsorberend materiaal, aluminium frame, opgevuld met  

geluidsabsorberend plaatmateriaal 

Uitvoeringen Wandmontage (schroeven of hangen) 

Staande uitvoering met voet (enkelzijdige of dubbelzijdige bedrukking) 

Afmetingen Muuruitvoering maximaal 5 meter bij 30 meter uit één doek 

Losse akoestische panelen  in elke vierkante of rechthoekige maat 

Frame Geanodiseerd aluminium in de kleuren zilver, zwart of wit  

27 mm dik vanaf de wand gemeten (2 cm dik akoestisch materiaal) 

50 mm dik vanaf de wand gemeten (4 cm dik akoestisch materiaal) 

Akoestische platen Densiteit 40kg per m2  

Brandclassificering platen Tot en met een dikte van 25mm: 
EN 13501-1: 2002 brandklasse B, 
rookgetal s2, drupgetal d0. 
(Rapportnr: 2012 - Efectis) 

Levertijd Productietijd gemiddeld 5 werkdagen. Montage en levering in overleg 
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Groene lijn materiaal van 20 mm dik 

Blauwe lijn materiaal van 50 mm dik 

Het doek wordt met een slim systeem in het alumi-

nium frame bevestigd en waardoor u makkelijk van 

print kunt wisselen zonder het hele wandsysteem 

te vervangen. 

Het plaatmateriaal in 
onze Sonore akoesti-
sche fotopanelen is 
geluidsabsorberend, 
thermisch isolerend, 
brandveilig en  
hittebestendig.  

Aan deze informatiesheet kunnen geen rechten worden ontleend 


