
AKUSTIKLØSNINGER I TRÆ

INSTALLATION AF TRIPPLEX TRÆLAMELPANELER TIL LOFT

Part of the ROCKWOOL Group



Installation af Tripplex trælamelpaneler til loft

Der er 4 forskellige installationsprincipper for trælameller i loftet;

- Screw-on montage vejledning
- Lay-in montage vejledning
- Lay-in med CD60 installationsvejledning
- Hook-on installationsvejledning
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Screw-on installationsvejledning
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Signatur forklaring
Grøn: Primær CD60/27 skinne 
Pink: Sekundær CD60/27 skinne

Blå: UD-profil
Orange: Nonuis Strop

Installation
1.  Mål rummet op og tegn en streg hvor UD-

profilen ønskes monteret. Vi anbefaler at 
anvende laser, da dette giver den samme 
højde i hele rummet.

2.  Sammen med en partner holdes UD-
profilen til stregen i hver jeres ende. Vi 
anbefaler i er to om dette for at sikre  
UD-profilen bliver monteret nøjagtigt.

3.  Brug de forborede huller til at fastgøre  
UD-profilen til væggen.

4.  Hvis profilet er støvet skal UD-profilen 
tørres af.

OBS! Det anbefales at have UD-profiler 
langs alle kanter for et optimalt udtryk.
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Installation
1.  Start med at mål ud fra en væg jf. side 

3, og marker på det bærende loft, hvor 
nonius stropperne skal monteres.

2.  Mens nonius stropperne stadig ikke er 
bukket fastgøres disse forsvarligt med 
den korrekte type skrue til det bærende 
dæk.

3.  Bøj nonius stropperne ned så de er 
vinklet 90 grader fra det bærende loft.

Installation
1.  Skær de primære CD-profiler i korrekt 

længde som ønsket ift. rummet. Træk 
gerne 25-30 mm fra, for at have lidt luft 
at arbejde med. Vi anbefaler at CD-
profilerne ligger i et “forbandt” mønster 
for at sikre styrke i loftet.

2.  Med åbne side op ad, lægges CD-
profilerne ind i UD-profilerne og 
fastgøres til nonius stropperne med en 
profilskrue.

OBS! For ekstra stabilitet kan der skrues 
fra underkanten af UD-profilen op i CD-
profilen.

Installation
1.  Mål ud jf. målplanen på side 3 og markér 

hvor de sekundære CD-profiler skal 
sidde.

2.  Skær CD-profilerne i korrekt længde 
ift. rummet. Der skal være 40 mm fra 
endevæggen for at få et optimalt udtryk.

3.  Læg den medfølgende krydsfiners 
forstærkning ind i CD-profilen.

4.  Installer Nonius krydsbeslag ved 
markeringerne.

5.  Sammen med en partner holdes CD-
profilerne til markeringerne i hver ende. 
Vi anbefaler, at der skal være to om dette 
for at sikre CD-profilerne bliver monteret 
nøjagtigt.
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Installation
1.  Sammen med en partner holdes 

pladerne op til de sekundære CD-profiler.

2.  Der skal monteres 2 skruer pr. sekundær 
profil.

3.  For et optimalt udtryk anbefales det at 
der holdes 12mm luft mellem paneler i 
længderetningen og 30mm luft langs alle 
vægge.

UD-profil
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Primær CD60/27
Sekundær CD60/27
12mm skrue forstærkning
Tværstav
Sort dug
Lamel

Primær CD60/27

12

45

97

Sekundær CD60/27  
12mm skrue forstærkning
Tværstav
Sort dug
Lamel
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Lay-in installationsvejledning
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Målestok: 1:20

Signatur forklaring
Grøn: T-Rytter   
Blå: Kantskinne  

Rød: T24 skinne  
Lyseblå: Strop

Installation
1.  Kantskinne (blå) monteres i ønsket 

højde, med skrue afstand ca. 600 mm.  
Se illustration nedenfor.

2.  Stropper (lyseblå) fastgøres i det 
bærende dæk og sættes op jf. tegning. 
Se side 7. 

3.  T24 skinne (rød) hænges i stropperne. 
Samlinger af skinner skal være i forbandt, 
for optimal styrke. Se side 7. 

4.  T-Rytter (grøn) trykkes ned på T24 
skinner oppefra. Disse skal monteres jf. 
tegning på side 7.

5.  Lay-in plader monteres jf. arkitekt 
loftplan.

Installation
1.  Mål rummet ud og tegn en streg  

hvor kant-skinnen ønskes monteret.  
Vi anbefaler at anvende laser, da dette 
giver den samme højde i hele rummet

2.  Sammen med en partner holdes kant-
skinnen til stregen i hver jeres ende.  
Vi anbefaler at I er to om det for at 
sikre at kant-skinnen får den nøjagtige 
montering.

3.  Forbor huller i kant-skinnen og fastgør 
den til væggen. 

4.  Hvis profilet er støvet skal kant-skinnen 
tørres af.

OBS! Det anbefales at have kant-skinner 
langs alle kanter for et optimalt udtryk.
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Installation
1.  Mål ud fra væggen jf. side 6 og marker 

på bærende loft hvor stropperne skal 
installeres.

2.  Mens tropperne stadig ikke er bukket 
fastgøres disse forsvarligt med den 
korrekte type skrue til det bærende dæk.

3.  Bøj nonius stropperne ned så de er 
vinklet 90 grader fra det bærende dæk.

Installation
1.  T24-skinner skæres i korrekt længde ift. 

rummet. 

2.  Hæng T-24 skinner op i de forborede 
huller i skinnerne.

3.  Vi anbefaler T24 skinner ligger i 
“forbandt” for at fordele samlinger  
af profilerne.

Installation
1.  T-Rytter trykkes ned på ryggen af T24-

skinnen, for at holde afstanden i mellem 
T24-skinnerne.

2.  T-Ryttere placeres jf. plantegning på 
side 6.

OBS. T-rytter kommer med præskåret 
slisser fra fabrikken med den korrekte 
afstand.
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Installation
1.  Installationspaneler monteres jf. arkitekt 

loftplaner  Installationspaneler kan 
leveres færdig lavet eller produceres 
on-site.

2. Resterende paneler monteres i system.

Kantliste
Loft Panel

T24 skinne
Loft strop

Kantliste
Tilpasset panel
T24 skinne
Loft strop
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Lay-in med CD60 installationsvejledning

Installation
1.  Mål rummet ud og tegn en streg hvor 

kant-skinnen ønskes monteret.  
Vi anbefaler at anvende laser, da dette 
giver den samme højde i hele rummet.

2.  Sammen med en partner holdes kant-
skinnen til stregen i hver jeres ende.  
Vi anbefaler at, I er to om dette for at 
sikre at kant-skinnen bliver monteret 
nøjagtigt.

3.  Forbor hullerne i kant-skinnen og 
fastgør kant-skinnen til væggen.

4.  Hvis profilet er støvet skal kant-skinnen 
tørres af.

OBS! Det anbefales at have kant-skinner 
langs alle kanter for et optimalt udtryk.
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Signatur forklaring
Grøn: CD60/27   
Blå: Vinkel profil  

Rød: T24 skinne  
Lyseblå: Strop

Installation
1.  Kant-skinnen (blå) monters i ønsket 

højde med skrue afstand på ca. 600 
mm. Se illustration nedenfor.

2.  Nonius stropper (lyseblå) fastgøres 
i det bærende dæk og sættes jf. 
ovenstående tegning. Se side 10.

3.  CD60/27 (Grøn) hænges med 
åbning nedad på noniusstropper jf. 
overstående tegning. Se side 10.

4.  Samlebesalg mellem T24 og CD60 
trykkes op i CD skinner. T24 (rød) 
trykkes op i samlebeslag. Se side 10.

5.  Lay-in plader monteres jf. arkitekt 
loftplan.
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Installation
1.  Mål ud fra væggen jf. side 9, og marker 

på bærende loft, hvor nonius stropperne 
skal monteres.

2.  Inden nonius stropperne er bukket, 
fastgøres disse forsvarligt med den 
korrekte type skrue til det bærende dæk.

3.  Bøj nonius stropperne ned så de er 
vinklet 90 grader fra bærende loft.

4.  Monter “Go-around” beslaget i bunden 
af nonius stroppen.

Installation
1.  CD profilerne skæres i korrekt længde 

i forhold til rummet. Vi anbefaler at CD-
profiler ligger i “forbandt” for at fordele 
samlinger af  profilerne.

2.  Med den åbne side ned ad, lægges 
CD-profilet ind i “Go-Aroundbeslag”.

3.  CD-profiler samles med 
“Forlængerbeslag” i enderne.

4.  CD-profiler fastgøres til “Go-Around 
beslag” med en profilskrue.

5.  CD-profiler fikseres til vægge med 
“Vægbeslag”.

Installation
1.  Samlebeslag mellem T24 og CD60 

trykkes op i CD-profilerne og fikseres 
med  profil skruer ind i CD60 profilet.

2.  T24-skinner skæres i korrekt længde 
i forhold til rummet og trykkes op 
i samlebeslaget. Vi anbefaler T24 
skinner ligger i “forbandt” for at fordele 
samlinger af profilerne.

3.  Split trykkes ind i nedre del af 
Samlebeslag for at fiksere klog omkring 
T24 skinnen.
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Installation
1.  Installationspaneler monteres jf. arkitekt 

loftplaner. Installationspaneler kan 
leveres færdiglavet eller produceres 
on-site.

2. Resterende paneler monteres i system.

Kantliste

Kantliste

Tilpasset panel

Loft Panel

Nonius Strop

T24 skinne

Samlebesalg mellem T24 og CD60

Samlebesalg mellem T24 og CD60

T24 skinne

CD60/27

Længde snit
1 : 5

Bredde snit
1 : 5 11



Hook-on installationsvejledning
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Signatur forklaring
Grøn: CD60/27 skinne   
Blå: UD-profil

Orange: Nonuis Strop
Pink: Dobbelt Z-Profil  
Rød: Enkelt Z-profil

Installation
1.  UD-profil (blå) monteres i ønsket 

højde, med skrue afstand ca. 
600mm. Se illustration nedenfor. 

2.  Nonius (orange) stropperne 
fastgøres i bærende dæk og sættes 
jf. tegning. Se side 13. 

3.  CD60/27 (grøn), med krydsfiner 
forstærkning, vendes med 
åbningssiden opad og monteres 
i nonius (orange) stropperne. Der 
skrues en profil skrue ind i CD60/27 
profilet ved hver nonuis strop. Se 
side 13.

4.  Z-profiler (rød) skrues med 
profilskrue op i CD60/27 (grøn) 
profilet, jf. måltegning. Se side 13.

5.  Hook-on plader hænges op jf. 
arkitekt loftplan.

Installation
1.  Mål rummet ud og tegn en streg hvor 

UD-profilet ønskes monteret.  
Vi anbefaler at anvende laser, da dette 
giver den samme højde i hele rummet.

2.  Sammen med en partner holdes UD-
profilet til stregen i hver jeres ende.  
Vi anbefaler, at I er to om dette for 
at sikre UD-profilet bliver monteret 
nøjagtigt.

3.  Brug de forborede huller til at fastgøre 
UD-profilet til væggen.

4.  Hvis profilet er støvet skal UD-profilen 
tørres af.

OBS! Det anbefales at have UD-profiler 
langs alle kanter for et optimalt udtryk.

12



Målestok: 1:20

Målestok: 1:20

Målestok: 1:20

Installation
1.  Mål ud fra væggen jf. side 12, og 

marker på det bærende loft hvor nonius 
stropperne skal monteres.

2.  Inden nonius stropperne er bukket, 
fastgøres disse forsvarligt med den 
korrekte type skrue til det bærende dæk.

3.  Bøj nonius stropperne ned så de er 
vinklet 90 grader fra bærende loft.

Installation
1.  Skær CD profilerne i korrekt længde i 

forhold til rummet. Træk gerne 25-
30mm fra, for at have lidt luft at arbejde 
med. Vi anbefaler at CD-profiler ligger i 
“forbandt” for at sikre styrke i loftet.

2.  Læg den medfølgende krydsfiners 
forstærkning i CD-profilet.

3.  Med den åbne side op ad, lægges CD-
profilet ind i UD-profilet og fastgøres til 
nonuis stropperne med en profilskrue.

OBS! For ekstra stabilitet kan der skrues 
fra underkanten af UD-profilen op i CD-
profilen.

Installation
1.  Mål op jf. målplanen på side 12 og 

markere hvor Z-profilerne skal sidde.

2.  Sammen med en partner holdes 
Z-profilet til markeringerne i hver jeres 
ende. Vi anbefaler, at I er to om dette 
for at sikre Z-profilet bliver monteret 
nøjagtigt.

OBS! Der skal holdes en afstand på 35mm 
fra væg for et optimalt udtryk.

3.  Skru Z-profilet fast nedefra til CD-
profilet med en profil skrue.

OBS! Det anbefales at Z-profiler skæres 
ned i længde, således det passer med en 
samling midt i et CD-profil.
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Målestok: 1:20

Installation
1.  Sammen med en partner hænges 

loftplader op på Z-profilerne.

2.  For et optimalt udtryk anbefales det 
at der holdes 12mm luft ved ende  
samlinger af plader og 30mm luft langs 
alle kanter.

Justerings mulighed

UD Profil

UD-profil
Nonius Ophæng
Hook-On Beslag  
CD 60/27
Z-Profil 
Tvær stav
Sort Dug  
Lamel

CD 60/27
Enkelt Z-profil
Hook-On beslag
Tværstav
Sort dug
Lamel
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30
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Nonius Ophæng
CD 60/27
Dobbelt Z-profil
Hook-On belsag
Tværstav
Sort dug
Lamel
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Tilpasning af længden på Tripplex trælamelpaneler:

Ønsker man at tilpasse 
et eller flere paneler i 
længderetningen, anbefales 
det at benytte følgende 
fremgangsmåde for at opnå 
det bedste resultat.

Opmål den ønskede længde 
fra enden af panelet.

Tilpasning af trælamelpaneler
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Tilpasning af længden på Tripplex trælamelpaneler:

Monter derefter en ny 
tværstav. Placer underkanten af 
tværstaven langs den ønskede 
længde. Tværstaven monteres 
med en af de medfølgende 
skruer i hver lamel.

Panelet afkortes, ved at skære 
langs den nye tværstav.
Det anbefales at skære med 
dyksav mod et underlag med 
en skarp fintandet klinge, for 
at opnå den bedste finish.
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Tilpasning af længden på Tripplex trælamelpaneler:

Panelet er nu tilpasset 
i længden og klargjort 
til montering



19

Tilpasning af bredden på Tripplex trælamelpaneler:

Tilpasning i installationsretningen.

Tilpasning modsat installationsretningen.

Ønsker man at 
tilpasse et eller flere 
paneler i bredden, 
anbefales det at 
benytte følgende 
fremgangsmåde for 
at opnå det bedste 
resultat. 

Mål afstanden til det lamelpanel der ønskes at tilpasses efter, 
og marker afstand på tværstavene Vær opmærksom på ikke 
at ramme skruerne. Panelet kan både tilpasses, i eller modsat 
installationsretningen for at opnå den bedste tilpasning.
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Tilpasning af bredden på Tripplex trælamelpaneler:

Skær akustikdugen 
mellem tværstavene, 
oven på lamellen med 
en skarp hobbykniv.

Tværstav og dug skæres derefter i 
en arbejdsgang langs markeringen, 
en ad gangen. Det anbefales 
at benytte en dyksav, med en 
skarp fintandet klinge, indstillet til 
tværtavens dimension.

Panelet er nu tilpasset 
i længden og klargjort 
til montering.
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Kantløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Kantløsninger leveres 
med kantliste  fineret 
på front og 2 sider i 
målene 30x90 mm der 
kan tilpasses til den 
ønskede dybde. Hertil 
leveres en sortmalet 
12 mm krydsfinerliste i 
20 mm. bredde.

Løsning modsat 
installationsretning: 
Krydsfiner listen indsættes 
mellem panelets lamel og 
installationsunderlag, og 
skrues eller limes fast på 
underlaget. Kantløsningen 
kan justeres +5 , -2 mm ved 
ikke at støde listen helt ind  
til panelets tværstav.
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Kantløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Kantlisten limes med 
installationslim med til 
kanten af underlaget og 
krydsfinerlisten. Monteres 
kantløsningen før panelerne 
monteres kan der benyttes 
vinkelslag til at fastgøre 
denne før krydsfinerlisten 
monteres.

Panelet fremstår nu 
smukt æstetisk med en 
lukket ende flade. Ved 
montering af kantliste i 
installationsretningen, 
afkortes tværstavene 
således at krydsfinerlisten 
kan monteres. Se tilpasning 
af bredden på Tripplex 
trælamelpaneler.
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Åbningsløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Løsninger ved åbninger 
kan udføres med samme 
lister som benyttes ved 
kantløsninger. Tripplex 
Acoustic anbefaler denne 
løsning. Tilpas underlagets 
afstand til åbningen så der 
er plads til at kantlisten kan 
monteres mod væggen.

Kantlisterne tilpasses 
åbningens dimensioner 
og tilskæres i dybden hvis 
ønskes, således at kantliste 
og akustikpanelts fronter får 
samme højde. 
kantlistedybde = underlag + 
tværstav + lameldybde
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Åbningsløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Kantlisterne monteres 
mod underlaget med 
installationslim eller 
vinkelbeslag.

Den sort malede 
krydsfinerliste tilpasses nu til 
kantlisternes ydermål, samt 
den ønskede bredde. Vi 
anbefaler samme bredde som 
afstanden mellem panelernes 
lameller + 2 mm. for at opnå 
et ensartet helheds udtryk.

+ 2 mm.
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Åbningsløsning til Tripplex trælamelpaneler:

De sortmalede 
krydsfinerlister monteres 
på underlaget med 
installationslim, stifter 
eller sortmalede skruer.

Med de monterede 
paneler fremstår åbningen i 
Tripplex trælamelpanelerne 
som en æstetisk smuk 
helhedsløsning.
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