
Akoestisch Fotopaneel 
Handleiding

1. Zorg voor een vlakke, schone ondergrond en pak de doos met de profielen voorzichtig uit. Let op, 
de aluminium randen kunnen scherp zijn. In de doos vindt u 4 profielen een inbussleutel en 8  
hoekstukken.

2. Per hoek gebruikt u 1 vlak hoekstuk en 1 hoekstuk met inbusschroeven. Plaats deze op elkaar zoals 
te zien is op afbeelding 1. Schuif de hoekstukken in het profiel en draai de imbusschroeven aan 
(afbeelding 2). 

3. Afhankelijk van het formaat van het fotopaneel, kan het zijn dat u een stut meegeleverd heeft  
gekregen. Is dit niet het geval, dan kunt u deze stap overslaan. Deze dient in het midden van het 
frame geplaatst te worden ter versteviging. U bevestigt de stut zoals hieronder afgebeeld  
(afbeelding 3 en 4)
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4. Wanneer u het frame in elkaar heeft kunt u de op maat gemaakt wolplaten in het frame leggen. 
Deze zijn zo gesneden dat ze in het frame klemmen en goed strak zitten*.

* Is het fotopaneel hoger of breder dan 200cm? Dan adviseren wij u eerst het frame aan de muur te  
bevestigen.  

Voor de meest stevige montage schroeft u eerst de ophangbeugels aan de wand en hang het profiel 
hier aan. Daarna haakt u de overige ophangbeugels aan de onderzijde van het profiel en schroeft ook 
deze vast. 

Dit om te voorkomen dat de wol het frame aan de onderzijde van de muur gaat drukken.  
Wanneer het frame vastzit kunt u de wol en het doek plaatsen

Afbeelding 4



6. Het fotopaneel is nu klaar. Bevestig de ophangbeugel(s) aan de wand m.b.v. pluggen en schroeven 
(niet inbegrepen). Het frame van het fotopaneel zal over de ophangbeugel heen vallen, zodoende 
ziet u dadelijk niets meer van het ophangsysteem.

5.   
Pak het doek uit en plaats eerst alle vier de hoeken in het profiel om de spanning goed te verdelen.  
Daarna kunt u de siliconen pees eenvoudig in de lengte en breedte in het profiel duwen (afbeelding 6).
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Deze handleiding is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat deze onvolledig of onduidelijk is. Wij ontvangen graag uw feedback!




