
AKUPANEL



2



* Akupanel | Klassiek Eiken (Grijs Vilt)

Indholdsfortegnelse
Vi er WoodUpp     4

Dansk design der dæmper lyden 
og fjerner rumklang    6

Akustik      8

Monteringsvejledning    10

Bæredygtighed     12

Listevæg      14

Sengegavl       24

Listeloft      28

Se panelerne på din væg    36

Få mere inspiration på Instagram  38

Kontakt      40

Inhoudsopgave
Wij zijn WoodUpp     4

Modern design dat geluid opneemt
en nagalm verwijdert    6

Akoestiek      8

Installatie handleiding    10

Duurzaamheid     12

Lamellen wand     14

Hoofdbord       24

Lamellen plafond     28

De Akupanelen op jouw muur    36

Raak geïnspireerd op Instagram  38

Contact      40



WIJ ZIJN WOODUPP

4

Wij produceren moderne lamellen wanden en plafonds met onze 
akoestische panelen. Wij gebruiken gerecycled plastic en hout uit 
duurzame bosbouw. Onze fabriek staat in Ribe, hiervandaan verkopen 
wij onze producten wereldwijd.
 
Wij geven onze klanten de kans om een goede akoestische omgeving 
te creëren, maar ook een moderne look te geven aan het interieur. 
Onze producten zijn thuis, op kantoor, in vergaderzalen, hotels en 
openbare ruimtes te gebruiken.



Wij hebben een prachtig 
premium product
op de markt gebracht gebaseerd op duurzame 
productie en onze expertise met hout.

Mads is de oprichter van WoodUpp, het is 
ontstaan door zijn passie voor hout. In 2018 heeft 
Mads het bekende Akupaneel ontworpen. Al onze 
producten worden geproduceerd in onze fabriek 
in Ribe, hiervoor staan wij garant voor de kwaliteit 
van ons Akupaneel.



PRODUKTSPECIFIKA-
TIONER
BÆREDYGTIGHED

Lydklasse A

Lydklasse A

MODERN DESIGN
Dat geluid opneemt en nagalm verwijdert.

Met onze Akupanelen is het mogelijk om een mooie 
lamellen wand of plafond te creëren, die mooie 
aansluit op de moderne stijl.

Het ziet er natuurlijk prachtig uit, maar met onze 
panelen is het mogelijk om een geluidsklasse A te 
behalen. Dit houdt in dat er een gezonde omgeving 
met goede akoestiek kan worden gecreëerd.
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Geluidsklasse A



Lydklasse A

Lydklasse A
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Lydklasse A

Ly
dk

la
ss

e 
A

AKOESTIEK

Er zijn twee manieren om de Akupanelen te monteren - direct tegen de wand (geluid 
klasse D) of op een regelwerk met minerale wol. Als je ervoor kiest om het op een 
regelwerk te monteren, behaal je geluidsklasse A.
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Heb je soms problemen dat je je 
gasten niet kunt verstaan?

Nagalm is een groot probleem in veel huiskamers. 
Met de Akupanelen van WoodUpp creëer je een 
gezonde leefomgeving met goede akoestiek.
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AKOESTIEK

Er zijn twee manieren om de Akupanelen te monteren - direct tegen de wand (geluid 
klasse D) of op een regelwerk met minerale wol. Als je ervoor kiest om het op een 
regelwerk te monteren, behaal je geluidsklasse A.
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INSTALLATIE INSTRUCTIES
Het is super makkelijk om de panelen te monteren. 

Maak de keuze om de Akupanelen direct op de muur te monteren of met minerale 
wol erachter.

Als je ervoor kiest om de Akupanelen direct op de muur te monteren, dan kan je een 
schroef direct door het vilt schroeven. Als de panelen direct tegen de muur worden 
gemonteerd behaald je geluidsklasse D, het verschil zal al te merken zijn!

Een andere optie is om de panelen op een regelwerk te plaatsen met een dikte van 
45mm. zodat de minerale wol erachter past. Als je dit doet, behaal je geluidsklasse 
A dit is het hoogst haalbare!

De Akupanelen zijn makkelijk op maat te zagen met een cirkelzaag, decoupeerzaag 
of handzaag. Het is ook mogelijk om met een gatenzaag de stopcontacten te 
verwerken in het Akupaneel.

Check de video op onze website.
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DUURZAAMHEID
Wij geven om de planeet.

Wij geven allemaal om de planeet bij WoodUpp! Daarom 
hebben wij ervoor gekozen om duurzame materialen te 
gebruiken. Het akoestische vilt is gemaakt van gerecycled 
plastic - grotendeels oude PET flessen. In andere woorden 
maken wij van iets ouds een nieuw product, zodat het niet in 
zee beland.

Daarnaast, gebruiken wij alleen hout uit duurzame bossen. 
Dit betekend dat het bos meer kan produceren dan dat er 
wordt gekapt. Wij hebben veel zorg voor onze materialen en 
gaan hier zuinig mee om.
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Lydklasse A

LAMELLEN WANDEN
Een lamellenwand geeft een moderne uitstraling en 
verwijdert nagalm.
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HOOFDBORD
Je hebt maar een aantal panelen nodig om 
jouw slaapkamer een nieuwe look te geven.
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LAMELLEN PLAFONDS
Een lamellenwand geeft een moderne 
uitstraling en verwijdert nagalm.
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DE PANELEN OP 
JOUW MUUR?
Maak een foto, kies een paneel en 
vind de juiste match!

Wil je onze panelen om jouw muur zien? Dan moet je de visualizer 
proberen, deze kan je vinden op onze site. www.woodupp.nl.

Op de app kan je een foto maken van de ruimte, om vervolgens 
de panelen te zien. Het is mogelijk om de verschillende kleuren te 
zien.

Vind onze visual izer  app op woodupp.nl





RAAK GEÏNSPIREERD 
OP ONZE INSTAGRAM

Volg ons op Instagram
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RAAK GEÏNSPIREERD 
OP ONZE INSTAGRAM @woodupp_com



CONTACT
Bij vragen zijn wij er om te helpen!

Goederenweg 13, 1271 EH, Huizen, Nederland
E-Mail: pm@woodupp.nl

Telefoon: +31 85 888 2004
www.woodupp.nl
VAT: DK36924187

Partner
Troels Johansson

Partner
Mikkel Knudsen

Director
Jesper Elenbaas

Founder & Partner
Mads Vesterby


