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15X

Det finns olika sätt att montera Ribbon. Man kan skruva eller limma upp panelerna på befintliga väggar/tak. Vill 
man ha en ännu bättre akustik i rummet så kan man regla upp 45 x 45 mm reglar och sätta 
dit isolering (45 mm) emellan, då uppnår ni ljudklass A. 



Skruva eller limma upp panelerna 
direkt på vägg

Skruva gör man enkelt. Våra svarta skruv blir 
nästan som dold montering. 15 st skruv/panel.                                                                            

Väljer man limning så får man helt dold monte-
ring Vårt snabbhärdande lim gör det enkelt att 
limma upp panelerna. Börja alltid att limma på 
panelen.

På en sida av panelerna går ena ribban över 
kanten. Den är till för att dölja skarven.   



45X45mmCC 600mm

Bättre akustik? Monterar du ribbpanelerna 
med 45 mm isolering bakom så uppnår du 
ljudklass A.

Börja att regla upp väggen med liggande 
reglar. C-C 600 mm mellan reglarna. Tänk på 
att kila ifall den befintliga väggen inte är rak 
för att få en så slätt ribbvägg som möjligt. 

Sätt ditt 45 mm isolering mellan reglarna.

Skruva upp panelerna på reglarna. 
15 st skruv/panel. 



Är ribbpanelerna för höga?

Justera höjden gör man enkelt med en 
cirkelsåg och styrskena. Slippa/fila trärib-
borna efteråt. Skulle träribborna sitta löst 
efter sågningen kan man limma ribborna på 
akustikfilten med superlim.  

Strömbrytare/kontakter/spotlights.

Med en hålsåg gör man hålen för strömbry-
tare/kontakter/spotlights. Man kan även 
såga ut med en sticksåg om det är andra 
former. Skulle träribborna sitta löst efter 
håltagningen kan man limma ribborna på 
akustikfilten med superlim.                                                                     

Vill man avsluta ribbväggen mitt i ett rum? 
Limma fast vår avslutningsribba.

Limma på avslutningsribban och tryck ditt 
den.


