
SonoWall

SonoWall Reflective 
Perfect voor verkeerslawaai, sterk geluidsisolerend door reflectie van het geluid bij plaatsing dichtbij de 
geluidsbron. 

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

Doeltreffend:
De SonoWall geluidsmuur bestrijdt geluidsoverlast door reflectie van het geluid. Onze panelen isoleren 
uw tuin van de geluidsbron. 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’.

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

1
PRODUCT FICHE



S
on

oW
al

l    

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
• 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 geluidsmuur bestrijdt geluidsoverlast door reflectie 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 Reflective
• SWW2-100-001 (BxH 183x100 cm) 
• SWW2-120-001 (BxH 183x120 cm)
• SWW2-100-001 (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

Gerard Le Grellelaan 10, Bus 1501, 2020 Antwerpen I België I T+32 3 444 05 85 I info@sonomuro.com I sonomuro.com

SonoWall reflecterend geluidspaneel 

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

-34dB
ISO717-1

92%


