
Bevestig uw Acoustic Home Budget Paneel aan de muur volgens onderstaande instructies:

Stap 2. 
Meet de breedte van het paneel op en bepaal waar 
de boorgaten komen.
Meet hierna de 2 gaten op de muur af met het 
meetlint of rolmaat, en teken de positie af met het 
Potlood.

Stap 4. 
Gebruik de boor of schroeftol om de gaten in de 
muur te boren op de afgetekende plekken. 
Gebruik het type boor en bitje wat past bij de 
pluggen en schroeven. 

Stap 3.
Gebruik de waterpas om te controleren of de 
boorgaten recht zijn afgetekend en corrigeer 
waar nodig.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Acoustic Home Budget paneel 
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het paneel monteert, deze handleiding bevat alle 

informatie voor een correcte en veilige installatie van het budget paneel. Het paneel wordt kant en klaar 
geleverd en hoeft alleen nog bevestigd te worden aan de muur.

Montage handleiding 

Gebruik 
KORTING 5 

bij uw 
volgende 
aankoop!
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Stap 1. 
Meet de afstand tussen de boorgaten op de 
muur, en teken deze daarna af op het paneel.

2x Ophangbeugel
4x Schroef voor 
ophangbeugel
4x Houten afstand-
shouder

pakket inbegrepen
•  Waterpas
•  Potlood                                                      
•  Boor of schroeftol 
•  2x Plug voor in de muur per 
    paneel
•  Schroevendraaier (als er geen 
    schroeftol beschikbaar is)
•  Meet lint of rol maat
•  Hamer 

Benodigd gereedschap
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Stap 7. 
Bevestig de 
meegeleverde houtjes 
in de daarvoor 
bestemde gaten in de 
hoeken aan de 
achterkant van het 
paneel. Dit zorgt 
ervoor dat het 
akoestische materiaal 
op zijn plek blijft zitten. 
Dit zorgt voor 
maximale geluids 
absorptie. 

Stap 8. 
Bevestig de 
meegeleverde 
beugels aan het 
paneel met de 
daarvoor 
bestemde 
meegeleverde 
schroeven met 
behulp van de 
schroevendraaier 
of schroeftol. 

Stap 9. 
Hang het paneel op aan de muur en ervaar de kracht van puur geluid!

Stap 5.
Duw de pluggen in het boorgat, Gebruik rustig 
de hamer als het nodig is.
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Stap 6. 
Draai de schroeven in de plug met behulp van de 
schroevendraaier of schroeftol. Zorg dat beide 
schroeven ongeveer evenveel blijven uitsteken 
zometeen het paneel aan op te hangen.
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