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Muotoon prässättyä Laine- huopapaneelia 
voidaan käyttää koko seinän peittävänä ver-
houslevynä, tai siitä voidaan tehdä yksittäisiä 
paneeleja. Paneeliaihion koko, n. 3 x 1,4 m 
mahdollistaa suurien pintojen toteutukset 
vähin saumoin.

Paneelit voidaan valmistaa huovan vakiovä-
reissä, tai pinnassa voidaan käyttää joitain 
valmismallistojen huopamaisia kankaita, esim. 
Soul, Luna2 ja Hush / Gabriel A/S), tai Blazer, 
Blazer Lite ja Synergy / Camira Fabrics. 

Verhoilukangasta käytettäessä on huomi-
oitava kankaiden leveys, joka määrittää pa-
neelien suurimman leveyden. 170 cm levyiset 
kankaat riittävät n. 1300 - 1443 mm leveisiin 
paneeleihin, 150 cm leveät kankaat riittävät n. 
600 - 1200 mm leveisiin paneeleihin.

LAINE PANEELIT

Paneelin koon voi vapaasti määrittää huopa-
levyn maksimikoon puitteissa. Pystysuoran 
lainemuodon korkeus 24 mm. Täysleveydessä 
1443 mm laine jatkuu puskuun asennettaessa 
luontevasti paneelista toiseen. Mitta laineen 
pohjasta seuraavan laineen pohjaan on n. 76 
mm. Paneelileveyksiä suunnitellessa laineen 
jatkuvuus on hyvä tarkastaa tuotannosta.

Paneelit voidaan kiinnittää suoraan seinään, 
jolloin pinta on kevyesti vaimentava. Jos 
pinnalta halutaan erityisen hyvää vaimen-
nustehoa, lisätään taustalle esim. 25 mm 
akustiikkatäyte. Paneelien asennustapaan on 
useita vaihtoehtoja.

• materiaali 100% PES (valmistettu kierrätetyistä       
PET -pulloista)

• huopalevyn max. koko L 1443 x K 3000 mm 
• huopalevyn vahvuus 8 mm, muodon kokonais-  

syvyys 24 mm
• vakiovärit vaaleanharmaa, tummanharmaa, valkoinen tai 

musta        
• voidaan verhoilla huopamaisilla kankailla
• mahdollinen akustiikkatäyte 25 mm seinälle koolauksin, 

tai valmiiksi paneeliin kiinnitettynä
• 25 mm akustiikkatäytteellä abs. luokka on A / EN ISO 

11654
• sisäilmaluokitus M1 (huopapinta & täyte)
• huopapinnan paloluokitus B-s1,d0 / EN 13501-1
• liima-, naulaus-, velcro- tai ruuvikiinnitys                                                                                           
• voidaan leikata mittaan / aukottaa työmaalla 

mattopuukolla                                                               
• toimitusaika n. 4 vko
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