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Indretningspaneler i den nordiske stil



Indholdsfortegnelse

INSPIRATION
FÅ INSPIRATION TIL HVORDAN WOODPANEL KAN 
GØRE DIN HVERDAG BEDRE.

TEKNIKS DATA
FÅ EN FORSTÅELER FOR HVORDAN PRODUKTET 
FUNGERER.

PRODUKTINFORMATION
FÅ AL DEN NØDVENDIGE VIDEN OMKRING PRO-
DUKTET.

PRODUKTEGENSKABER PÅ FILTEN
GRAV DYBERE I PRODUKTET , OG FIND UD AF 
HVILKE ELEMENTER DER ER MED TIL GØRE  AT BMC 
WOODPANEL FORBEDRE AKUSTIKKEN I DE RUM DE 
MONTERES.

MONTAGEVEJLEDNING
FÅ EN STEP-BY-STEP GUIDE TIL, HVORDAN DU 
BEDST MULIGT MONTERE BMC WOODPANEL
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Lys Ask Lys Eg

Natur Røget eg

BMC WOODPANEL 
Til indendørs brug

BMC Woodpanel er et designpanel, som giver 
boligen et moderne stilfuldt løft og bidrager til et 
bedre indendørsmiljø, da rumklangen bliver re-
duceret i rummet de er monteret i. Mange nye 
bygninger har ofte store hårde flader, da man 
ønsker et minimalistisk og moderne udtryk, men 
dette medfører at rummene bliver lidt ”kolde” i 
indretningen og akustikken mindre god. 

BMC Woodpanel kan med fordel monteres in-
dvendigt på væg, i et større eller mindre areal, 
uden på den eksisterende vægkonstruktion. Un-
derlaget skal dog være skruefast, og da plad-
erne ikke er brandgodkendte skal der ved mon-
tering på loft ved etageadskillelser monteres et 
underlag af fx. gipsplader, der samtidig er med 
til at overholde kravet til brandsikkerhed, og fun-

gerer som et stabilt, skruefast lag til montering af 
akustikpladerne. 

BMC Woodpanel leveres i 4 forskellige designs, 
som alle passer flot ind i den nordiske indret-
ningsstil. Lamellerne er 24 mm i bredden og 15 
mm lamelafstand. Stavene er fremstillet i en ube-
handlet naturfarvet MDF- kerne, nogle designs 
med påsat UV- lakeret træfiner. Træfineren findes 
i lys ask, lys eg og røget eg, og ellers i ubehand-
let MDF, som kan fremstå som den er, eller males 
med forsigtighed. Lamellerne er påsat en sort filt, 
som er monteret på en brandhæmmende mag-
nesiumxidplade plade i målene 18x615x2400mm. 

BMC Woodpanel er produceret i Danmark, med 
fokus på bæredygtighed, da MDF pladerne er 

fremstillet med bla. genbrugs -/resttræ fra andre 
produktioner. Det store format giver færre sam-
linger, og det går hurtigt med at beklæde lofter 
og vægge med de akustiske paneler. BMC 
Woodpanel kan ligeledes bruges i andre kreative 
indretningsløsninger, f.eks. sengegavle, rumdel-
ere, diske m.v. Slip fantasien løs. 

BMC Woodpanel er ikke brandgodkendt og til 
brug i vådrum.

Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål. Ved 
specielle ønsker, forhør om pris m.m.

Tolerancer

Længde: +0 -3 mm

Bredde: +0 -3 mm

Tykkelse: +0 -1 mm

Vinkelrethed: +/-2 mm

Vægt: <5%
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BMC Woodpanel er et designpanel, som 
giver boligen et moderne stilfuldt løft og 
bidrager til et bedre indendørsmiljø

Produktinformation

Lameller: 9,5 mm Natur MDF med Lys Ask finér

Grundplade: 8 mm Magnesiumoxidplade

Mellemlæg:  Fibertex FA75, sort akustikfilt.

Dimension: 8x615x2400 mm

m2/panel: 1,38m2

Vægt:  15 kg per plade

Lameller: 9,5 mm Natur MDF med Lys eg finér

Grundplade: 8 mm Magnesiumoxidplade

Mellemlæg:  Fibertex FA75, sort akustikfilt.

Dimension: 8x615x2400 mm

m2/panel: 1,38m2

Vægt:  15 kg per plade

Lameller: 9,5 mm Natur MDF med Røget eg finér

Grundplade: 8 mm Magnesiumoxidplade

Mellemlæg:  Fibertex FA75, sort akustikfilt.

Dimension: 8x615x2400 mm

m2/panel: 1,38m2

Vægt:  15 kg per plade

Lameller: 10 mm Natur MDF Lys 

Grundplade: 8 mm Magnesiumoxidplade

Mellemlæg:  Fibertex FA75, sort akustikfilt.

Dimension: 8x615x2400 mm

m2/panel: 1,38m2

Vægt:  15 kg per plade
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Produktegenskaber
på FiberAcoustic 75
• Mindre støj og øget velvære

• En æstetisk og miljøvenlig løsning

• Overholdelse af de strenge standarder for 
brandbeskyttelse

• Et robust produkt ved håndtering og instal-
lation

• Modstandsdygtig over for alle alminde-
lige rengøringsmidler, kan vakuumrenses og 
aftørres med en fugtig klud

Frekvens (HZ) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Lyd absobering 
(a) 0,05 0,04 0,10 0,19 0,28 0,41 0,54 0,58 0,57 0,50 0,41 0,55 0,61 0,59 0,62 0,63 0,63 0,58

Montagevejledning
BMC Woodpaneler leveres i samlede moduler, 
hvilket gør det enkelt og nemt at montere dem, 
på vægge. 

Hvert panel måler 18x2400x615mm. 

BMC Woodpaneler er Ikke egnet til våd rum, kun 
til montage i opvarmede boliger indendørs. 
Montage på væg:
Kontroller panelet inden montagen påbegyndes. 
Varen anses for accepteret når den er monteret.

Ved ophæng af ting i panelet, fastgør med 
egnede befæstigelsesmidler. Monter ikke på 
kun én lamel.

Ved rengøring anbefales støvsugning med 
påsat børstehoved. Og evt. let aftørring med 
fugtig klud.

Ved udskæring til evt. lampe - / stikudtag m.v. 
anbefales det at bruge en Multicutter/finecut-
ter med en egnet klinge.

Ved tilskæring af panelerne i bredden og 
længden benyttes en fintandet rundsav/ 
håndsav/stiksav.

Den sorte filt skæres nemt med en skarp hob-
bykniv.

Opmål arealet og planlæg montagen hvorpå 
BMC Woodpanel ønskes. Vær særlig op-
mærksom på, at grundlinjen er vandret og at 
opstregningen lodret er vinkelret.

Panelerne fastgøres med egnede befæs-
tigelsesmidler alt efter væggens materiale og 
konstruktion.

Vær opmærksom på, at panelerne monteres 
helt lige, da selv små skævheder bliver tyde-
lige på det færdige resultat.

Sørg for, at underlaget er skruefast. BMC 
Woodpanel kan evt. fastmonteres på van-
drette/lodrette træ lister/ lægter (afhænger 
af ønsket lamelretning), med max 60 cm 
afstand. 

Vi anbefaler BMC Colourfix skrue 4,8x38 mm 
sort med selv-borende spids, til montage på 
trælægter. Beregn et forbrug på 10 skruer pr. 
plade. OBS. Vær opmærksom på, at bits-hol-
deren kan komme ned i mellemrummet, uden 
at skade lamellerne.
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