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PolyWool® Plus Hexagon 
Geluidabsorberende wandpanelen in voor gewone en glaswanden in een 
fraaie zeshoekige vorm. 

PolyWool® Plus Hexagon is een zeshoekig paneel ontworpen om de nagalmtijd te verlagen en hinderlijke 
reflecties te voorkomen. De elementen zijn eenvoudig op gewone en glaswanden te monteren. 
 
   
PolyWool® Plus Hexagon is een decoratief paneel voor op wanden 
en leverbaar in twee standaard kleuren. De panelen zijn ook in elke 
andere kleur te coaten. De panelen worden aangeleverd met op 
vaste punten schroefdraad. Hier kunnen vervolgens bijgeleverde 
magneten of zuignappen ingedraaid worden. Standaard ruimte 
tussen wand en paneel is 5mm, door middel van een tussenstuk kan 
er gekozen worden voor een spouw van 25mm. 
 
Omschrijving 
PolyWool® Plus Hexagon is geproduceerd van een samengeperst 
polyesterwol met een gladde afwerking. De panelen kunnen 
eenvoudig gemonteerd worden.  Voor de montage zijn de volgende 
opties: 

1. Paneel + Magneten + Contraplaatjes (schroeven + pluggen). 
2. Paneel + Magneten + Contraplaatjes met dubbelzijdig tape. 
3. Paneel + Magneten, met of zonder extra spouw. 
4. Paneel + Zuignappen, met of zonder extra spouw. 

Let op: Risico op thermische breuk van (buiten)ruiten. Wanneer het 
buiten ramen betreft deze oplossing sowieso afraden bij HR++ 
ramen in de zon. Bij andere buiten ruiten in de zon dient er sowieso 
gekozen te worden voor de spouw. Binnenwanden is de gewenste 
toepassing. Ramen dienen altijd schoon gemaakt te worden met 
glasreiniger voor het aanbrengen van de panelen. Zuignappen 
kunnen na verloop van tijd weer loskomen van de ondergrond. 

     

 Eigenschappen 
 Akoestisch comfort 
 In grijs of antraciet leverbaar 
 Overige kleuren in overleg 
 Ca. 660 x 572 mm 
 Gewone en glaswanden 
 

Brandklasse 
B1 (DIN4102) 

  

  
 

 
 

 
 
 

 

 
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
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