
SonoWall

SonoWall Absorb 
De SonoWall 2 Absorb is een oplossing voor geluidsoverlast van mechanische installaties, airco’s en 
koelinstallaties alsook grote warmtepompen. De absorberende wand aan 1 of meerdere kanten van luide 
installaties, vermijdt geluidsverspreiding en smoort het geluid in de gecreëerde akoestische omsluiting. 

Esthetisch:
Dit geluidspaneel gemaakt van Pinus Sylvestris met tand en groef bekleding aan de reflecterende zijde en 
verticale latten aan de absorberende zijde, heeft de look van een kwalitatieve houten tuinafscheiding die 
in elke tuin mooi oogt.

Doeltreffend:
Deze oplossing werd speciaal ontwikkeld voor burenlawaai dat zeer nabij is of voor lawaai in kleine ruimtes, 
meerbepaald om het kathedraal effect tegen te gaan. De absorberende zijde absorbeert een groot deel van 
het geluid, vooral in de lage frequenties.

Betaalbaar:
Veel goedkoper dan industriele oplossingen. De betaalbare oplossing voor een stillere tuin!
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Product eigenschappen

• Beschikbare hoogtes 1 m, 1m20 en 1m50 voor een  
muurhoogte van 2 m, 2m20, 2m40, 2m50, 2m70 of 3 m

• Beschikbaar op 3 m breedte op aanvraag 
• Standaard breedte 1m83, paneel en paal samen 1m90
• Tand en groef bekleding 1,5 cm dik aan de reflecterende  

zijde en verticale latten aan de absorberende zijde
• Pinus Sylvestris uit Noord-Europa, autoclaaf behandeld
• Akoestische kern van gerecycleerd polyurethaan, rotbestendig
• SonoPost tussen-, eind- en hoekpalen beschikbaar
• SonoRail afdeklatten van 1m90 en 1m98 (voor midden  

en einde schutting)
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Hoe werkt het:
De SonoWall Absorb geluidsmuur bestrijdt geluidsoverlast door reflectie en 
absorptie van het geluid. Onze panelen isoleren uw tuin van de geluidsbron. 
Onze akoestische kern absorbeert de geluidsenergie. Achter de geluidsbarrière 
wordt een ‘akoestische schaduwzone’ gecreëerd. Het geluid afkomstig van 
de directe geluidsbron blijft boven deze zone. Elk ander geluid is indirect of 
‘gediffracteerd’.

Modellen - SonoWall 2 Absorb
• SWW2-100-002 (BxH 183x100 cm) 
• SWW2-120-002 (BxH 183x120 cm)
• SWW2-100-002 (BxH 183x150 cm)
• Te stapelen voor een totale hoogte van 2 m, 2m20, 2m40, 2m50, 2m70 of 3 m
 
SonoPost tussen-, eind- en hoekpalen
• SPW2-xxx-001 tussenpaal H
• SPW2-xxx-002 hoekpaal
• SPW2-xxx-003 eindpaal U
• xxx= beschibare afmetingen 2m70, 3 m, 3m30 en 3m90
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SonoWall Absorb 

Vraag een offerte! 
Stuur uw aanvraag naar info@sonomuro.com

Geluids isolatie  
coefficiënt-32dB (RW)


