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OM  ACUPANELS

Akustiske egenskaber

Ved at bryde de lige overflader på væggen 

eller i loftet forbedrer Acupanels rumakustikken 

markant. Panelerne er målt til at kunne dæmpe 

akustikken helt op til 50% i det rum, de sættes 

op i. Dermed får du et behageligt og mere roligt 

lydmiljø. 

Produceret i Danmark

Acupanels akustikpaneler er produceret i 

Aulum i Midtjylland. Her kvalitetstjekker vi altid 

dine paneler, før vi sender dem ud til din lokale 

BAUHAUS.

Hurtige og lette at montere

Vores paneler er designet, så de er nemme 

at montere på vægge og lofter. Det æstetiske 

og arkitektoniske udtryk passer perfekt til den 

moderne bolig eller kontorindretning.

Paneler i flere længder

Vi laver paneler i 1200 mm, 2400 mm, 3000 

mm og 3600 mm. På den måde kan du få en 

elegant panelvæg med rene linjer, uanset om 

du har højt til loftet.

FSC®-certificeret træ

Acupanels er produceret af FSC®-certificeret 

træ fra bæredygtigt forvaltede skove og andre 

kontrollerede kilder.
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A C U P A N E L S

Ved at integrere naturelementer og rene 

linjer i din indretning kan du skabe et 

roligt og behageligt indeklima i din bolig 

eller på din arbejdsplads. 

Acupanels kombinerer smukt design og 

god akustik, så du undgår støjgener i dit 

hjem uden at gå på kompromis med det 

æstetiske udtryk.

Alle vores træpaneler 

er lavet af materialer fra 

ansvarligt drevne FSC®-

certificerede skove samt 

genbrugsmaterialer.

Acupanels Røget Eg
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EG AMERIKANSK VALNØD RØGET EG

ASK EG

Sort MDF  •  Sort PET filt  •  FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm, 
3000x600 mm, 3600x600 mm

Sort MDF  •  Sort PET filt  •  FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm, 
3000x600 mm, 3600x600 mm

Sort MDF  •  Sort PET filt  •  FSC®

1200x600mm, 2400x600 mm, 
3000x600 mm

Sort MDF  •  Sort PET filt  •  FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm, 
3000x600 mm

Brun MDF  •  Grå PET filt  •  FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm
3000x600 mm
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A F S L U T N I N G S L I S T E R

EG AMERIKANSK VALNØD RØGET EG

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

ASK EG

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

Brun MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

Skab en effekt af massiv træ med en 

afslutningsliste for enden af din akustikvæg.

Afslutningslisterne er hurtige og nemme at 

montere, og giver et smukt finish på dit Acupanels 

projekt.

Som vores træpaneler, er afslutningslisterne 

også fremstillet af gennemfarvet MDF fineret 

med ægte træfiner.
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B Æ R E D Y G T I G H E D

      PET-filt

Akustikpanelernes  bagbeklædning er fremstillet 

af et formstabilt akustikmateriale, som er lavet af 

en stor andel genanvendt plastik.

 - certificeret træ

FSC® er en international non-profit 

mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. 

Vores certificering efter FSC® standardens krav 

betyder, at vi bruger træ, som kommer fra FSC® 

certificerede skove, der er ansvarligt drevet.

I FSC® certificerede skove bliver der ikke fældet 

mere træ, end skoven kan nå at reproducere, 

og dermed støtter vi aktivt indsatsen for 

bæredygtigt skovdrift og opretholdelsen af en 

sund balance i verdens skove. 

Acupanels er produceret i et elegant 

tidløst design, så de kan pryde dit hjem 

i mange år. 

Vi har en ambition om at sikre en 

bæredygtig vækst og træffe bevidste og 

grønne valg i vores produktion og når vi 

udvælger materialer. Selvom vi ikke er 

perfekte, så er vi på den bæredygtig rejse, 

hvor vi bliver bedre skridt for skridt.
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Tidens æstetik med store, åbne rum, højt til 

loftet og hårde overfalder fremmer ikke en god 

akustik, og det er derfor vigtigt, at du tænker 

over hvilke materialer, du vælger, samt hvordan 

du indretter din bolig, hvis du ønsker at fjerne 

støjgener. 

L Y D A B S O R B E R I N G

Støj i boligen eller på arbejdspladsen er et 

indeklimaproblem, som kan have en negativ 

påvirkning på dit velbefindende. 

Panelerne bryder de lige overflader i rummet, og 

kombineret med den akustiske filtdug forbedres 

rumakustikken markant. 

Med sine akustiske egenskaber er Acupanels 

ikke blot en elegant løsning til at pifte et rum 

op. Vores akustikpaneler forbedrer også 

dårlig akustik og rumklang i hjemmet eller på 

arbejdspladsen. 

Acupanels Ubehandlet Eg Grå filt
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M O N T E R I N G

Her er en hurtig guide til montering af  

Acupanels:

Direkte på væg:

Montagelim: Påfør limen på panelet, og 

sæt den mod væggen. Sørg for at trykke 

den godt fast.

Skruer: Skru panelet igennem filten og ind 

i væggen. Vi anbefaler at bruge 15 skruer 

pr. panel som illustreret på tegningen til 

venstre. Husk at bruge rawplugs, hvis din 

vægtype kræver det.

På en forskalling:

For optimal lydabsorbering opsæt en 

forskalling med 45 mm reglar på din væg. 

Vi anbefaler en indbyrdes afstand på 600 

mm mellem dine reglar. Indsæt mineraluld 

mellem reglarne. Skru panelet fast på 

forskallingen igennem filten.

Tilskæring af paneler:

Har du behov for at justere dine paneler 

i længde eller bredde kan du let skære 

dem til. Ved justering af panelets længde, 

anbefaler vi en skarp sav (eksempelvis en 

dyksav) til at skære igennem både lameller 

og filt. 

Ved justering af panelets bredde kan du 

bruge en hobbykniv til at skære igennem 

filten.

Scan QR koden eller besøg vores 

hjemmeside www.acupanels.dk 

for at se vores monteringsvideo.

Hurtig og nem at montere

Vi producerer akustikpaneler i færdigbyggede moduler, hvilket gør dem lette at håndtere, når du monterer 

dem på vægge eller loft. Den simple montering gør Acupanels til et perfekt projekt for gør-det-selv-folk, 

mens du som professionel kan spare en del tid på monteringen. 
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