
Instructies 
 
Voor het monteren van de akoestische panelen van Woodpaneel hebben wij een montagehandleiding 
met de instructies. Onze panelen bestaan uit vilt met daarop eiken fineer MDF latten. Het vilt is 
gemakkelijk te monteren aan de muur door montage kit te gebruiken of door deze te monteren met 
behulp van rachelwerk en de panelen op deze rachels te monteren. 
 

 
 
 Benodigde gereedschappen. 

● Potlood 
● Rolmaat 
● Liniaal of een rechte lat 
● Lijmklem 
●  Decoupeerzaag of handzaag 
● Montage kit of pluggen 6mm en zwarte schroeven 
●  Kitspuit of boormachine 

 
 
 
 
 
 

Panelen op gewenste lengte krijgen? 

Weet je jouw gewenste lengte al? Dan kan je de panelen voor €10,- per 
zaagsnede op maat laten zagen in onze werkplaats. Weet je deze maten nog niet 
en ga je thuis aan de slag? Dan kan je het beste de decoupeerzaag gebruiken. Heb 
je deze niet? Dan is een handzaag een perfecte oplossing.  
 
Meet eerst precies de lengte van jouw muur of plafond. Meet daarna jouw paneel 
op. Maak deze 3 millimeter korter dan de afmetingen van je muur of plafond. Leg 
de liniaal of lat horizontaal op jouw gemeten afmeting. Trek hierna een lijn met 
een potlood. Nu ben je klaar om te zagen.  
Tip: Monteer een lat met lijmklemmen vast op jouw zaaglijn. Zaag langs de lat, zo 
zaag je altijd recht. Voor een stopcontact kan je het beste een decoupeerzaag 
gebruiken. 

WP            Montagehandleiding 



Onze woodpanelen zijn op meerdere manieren te monteren. 

 
 

 

 

Optie 1 

Leg de woodpaneel op een goede werkhoogte. Leg de paneel zo neer dat je 
makkelijk de achterkant van het paneel kan in kitten met montage kit. Pak de 
kitspuit met de montage kit erin. Spuit deze gelijkelijk op het paneel en maak 
slingerende bewegingen van link naar rechts. Plaats het paneel tegen de wand. 
Wrijf en  druk stevig tegen het paneel tot je het idee heb dat de kit over de muur 

goed heeft gepakt. 

Optie 2 

Zet de paneel tegen de wand en bord tussen de latten een gat door het vilt en in 
de muur. Plaats hier een plug 6mm in. Pak hierna zwarte schroeven en schroef het 
paneel vast aan de muur. Doe dit op 6 plekken op het paneel. 2 schroeven boven, 
midden en onderin. 

Heel veel plezier met jullie Woodpaneel producten.  

Heb je nog vragen? 

Neem gerust contact met ons op. 

06-37286165 

Hankweg 73 ● 2641 WV Pijnacker  


