
LUNDBERGS 
AKUSTIKPANELER

TILLVERKADE 
I SMÅLAND!



AKUSTIKPANEL
Smycka hemmet med akustikpaneler som blir en läcker inredningsdetalj samtidigt som det ger rummet bättre akustik. Varje panel består 

av 12 st ribbor med genomfärgad svart MDF-kärna som har en naturtrogen dekor. Dessutom är akustikpanelerna helt underhållsfria. Bakom 

ribborna sitter en 9 mm svart polyesterfi lt som är producerad av återvunna PET-fl askor och vi använder enbart trä som kommer från hållbart 

skogsbruk. Våra akustikpaneler är tillverkade i Småland. Panelen är dessutom brandklassad som D-s1,d2. 

En av fördelarna med akustikpanelerna är att de har ljudabsorptionsklass A, vilket reducerar 
efterklang och förbättrar ljudmiljön avsevärt. Panelerna är som mest eff ektiva på frekvenser mellan 
300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Det betyder att panelerna dämpar både höga 
toner och djupt ljud.

Våra akustikpaneler fungerar för såväl vägg- som takbeklädnad. En populär och snygg detalj i 

både hemmet och på kontoret. Panelerna passar dessutom fi nt som sänggavel, sänghimmel eller 

varför inte som en snygg detalj på köksön? Bara fantasin sätter gränser!

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

PANELER SOM FÖRBÄTTRAR AKUSTIKEN

Välj bland fyra olika färger: Oljad ek, Ljus ek, Valnöt och Svart ek. Akustikpanelerna fi nns i 

20x615x2780 mm och är enkla att montera. Kan enkelt kapas för valfri längd. Vi rekommenderar 

att montera panelerna med montageskruvar alternativt med montagelim. För bästa resultat 

rekommenderas en kombination av båda alternativen. Komplettera gärna med tillhörande 

avslutningslister som ger ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar med öppet avslut. 

Bilden visar akustikpanel Oljad ek.

Bilden visar 
akustikpanel 

ljus ek

För mer info, se vår monteringsanvisning. 



Svart polyesterfi lt som är 9 mm tjock, producerad av återvunna PET fl askor. Ribb 12 st 31x10 mm, 
spikade med 19 mm mellanrum, består av en genomfärgad svart MDF-kärna med en naturtrogen 
dekor. Panelerna har försetts med ett överlapp för att dölja skarvar mellan panelerna.

Brandklassad: D-s1, d2
Total dimension: 20x615x2780 mm (1,67 kvm) *
Byggmått: 600 mm
Ribb dimension: T10x B31 mm
Avstånd mellan ribbor: 19 mm
Vikt: 13 kg
Installation: Skruv eller montagelim av typ MS Polymer, beroende på underlaget.
Infästning: Dold.
Ljudklassning: A -vid montering på 45 reglar med isolering bakom. D -vid montering direkt mot 
vägg/tak. Akustikfi lt 9 mm klass A med 45 mm bakomliggande mineralull.
Akustikfi lt 9 mm klass D utan bakomliggande mineralull.
Ytbehandling: UV-beständig.
Skötsel: Rengörs med dammvippa, dammsugare alternativt en urvriden trasa.
Byggmått: 600 mm med överlappande lamell. 

PRODUKTFAKTA

Bilden visar akustikpanel Valnöt. Bilden visar akustikpanel Ljus ek.

Bilden visar akustikpanel Valnöt.

Brandklassad

Ljudabsorption

D-s1,d2 se dokumentation

zilence.se

Akustikfilt 10 mm. Ljudklass A (Med 45 mm bakomliggande mineralull)
Akustikfilt 10 mm. Ljudklass D

Panelerna är mest effektiva på frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket 
täcker ett stort spektrum. Detta betyder det att panelerna dämpar både 
höga och djupa toner. Högt tal och regelbundet brus i hemmet kommer ligga 
i frekvensen mellan 500 – 2000 Hz. Ljudprovet du ser här är baserat på de 
akustiska panelerna monterade med 45 mm mineralull bakom panerlana.
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600 mm 

Takpanel
Akustikpanel anpassad för montering
i bärtverk för installationsundertak.
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600 mm 

Dimensioner

Ek Natur
Produktdata | Akustikpanel

Oljad ek  |  EB-28-101-14

Grå akustikfiltSvart akustikfilt

*Kan förekomma +-2-3 mm variation för överlapp på 
breddmått. 



www.lundbergs.com

LJUS EK 
 
20x615x2780 | Art. 10250.  

20x135x195 | Art. 10258.  

LJUS EK  
AVSLUTNUNGSLIST 
20x31x2780 | Art. 10254. 

OLJAD EK  
AVSLUTNUNGSLIST 
20x31x2780 | Art. 10255.  

VALNÖT
AVSLUTNUNGSLIST 
20x31x2780 | Art. 10256. 

SVART EK
AVSLUTNUNGSLIST 
20x31x2780 | Art. 10257.  

MONTERINGSLIM
AV TYP MS POLYMER
290 ml | Art. 80816.  

MONTAGESKRUV
MATTSVART
4,2x32 PH2 | 15 st/frp | Art. 10262.  

OLJAD EK  
 
20x615x2780 | Art. 10251.  

20x135x195 | Art. 10259.  

VALNÖT   
 
20x615x2780 | Art. 10252.  

20x135x195 | Art. 10260.  

SVART EK  
 
20x615x2780 | Art. 10253.  

20x135x195 | Art. 10261.  

Måtten som anges är i mm.

Panel

Prov


