Eiken

JNL Woodpanels Massief
Met JNL Woodpanels Massief creëer je de meest stijlvolle

B-kwaliteit

afwerking van jouw meubelstuk of interieurtoepassing. JNL

De B-kwaliteit is van de achterzijde is geschuurd en ongevoegd

Woodpanels Massief panelen zijn geschuurd, onbehandeld en

(vrij van zichtbare naden). Wel kunnen kleine pitkwastjes, korte

verkrijgbaar in Eiken A/B , Beuken A/B en Eiken Rustiek C/C.

kopscheurtjes en natuurlijke kleurnuances voorkomen.

Opbouw

C-kwaliteit

De verlijmde panelen van JNL Woodpanels Massief zijn

Bij Eiken Rustiek zijn zowel de zichtzijde als de achterzijde

opgebouwd uit gelamineerde en gevingerlaste massieve
lamellen. Ze zijn geschikt voor de meest uiteenlopende
decoratieve toepassingen zoals tafels, aanrechtbladen en balies.

Eiken Rustiek

Beuken

JNL Woodpanels Massief
JNL Woodpanels Massief

Massief Eiken A/B

Eiken Rustiek C/C

Beuken A/B

Binnen 5 dagen leverbaar
3000 x 620 x 19 mm

•

3000 x 900 x 19 mm

•

4200 x 620 x 19 mm

•

geproduceerd in C-kwaliteit. Deze panelen bevatten gezonde

4200 x 900 x 19 mm

•

noesten welke tot 35 mm zijn toegestaan. Deze nesten en kleine

3000 x 620 x 27 mm

•

•

•

scheurtjes zijn niet gestopt. Deze panelen worden gekenmerkt

3000 x 900 x 27 mm

•

•

•

door sterke kleurverschillen en een natuurlijk en robuust uiterlijk.

4200 x 620 x 27 mm

•

•

•

4200 x 900 x 27 mm

•

•

•

Kwaliteit
JNL Woodpanels Massief panelen zijn verkrijgbaar in

Verwerking

3000 x 620 x 38 mm

•

•

•

verschillende soorten hout met elk een unieke tekening en kleur.

Voor het beste eindresultaat raden we aan de panelen even na te

3000 x 900 x 38 mm

•

•

•

De panelen zijn hebben een mooie zichtzijde (A/C) en een minder

schuren. Er zijn diverse producten verkrijgbaar voor de afwerking.

4200 x 620 x 38 mm

•

•

•

mooie achterzijde (B/C). Deze worden hieronder verder toegelicht.

Om vochtopname na verwerking te voorkomen, dien je de

4200 x 900 x 38 mm

•

•

•

panelen direct na verwerking te behandelen.
A-kwaliteit

Art. nr: C7401*

De A-kwaliteit van de zichtzijde is volledig foutvrij, geschuurd
en ongevoegd.

JNL WOODPANELS

STIJLVOL EN DECORATIEF
BESTEL ONLINE

Eiken

JNL Woodpanels Akoestisch

JNL Woodpanels Akoestisch
2400 x 600 x 20 mm

•

Met JNL Woodpanels Akoestisch voeg je snel en makkelijk stijl

3000 x 600 x 20 mm

•

toe aan een ruimte. Bovendien verbeter je hiermee de akoestiek

11

doordat de lattenstructuur met de viltachtige ondergrond de

9

Eiken

Gerookt Eiken

Walnoot

•

•

Binnen 5 dagen leverbaar

27

•

3600 x 600 x 20 mm

•

JNL Woodpanels Akoestisch afwerklijsten

Eiken

Montageschroef

9 mm zwart brandvertragend polyestervlies (gerecyclede PET

Onze zwarte rvs-schroeven, RAL 9005 matzwart 4,8x38mm 100st,

flessen) waarop gefineerde mdf-stroken zijn gemonteerd.

zijn ideaal voor de montage van JNL Woodpanels.

Op aanvraag leverbaar

houtfineer. Hiermee creëer je een moderne en luxe uitstraling,

Montage

3030 x 75 x 19 mm

geschikt voor ieder interieur. JNL Woodpanels Akoestisch zijn

JNL Woodpanels Akoestische panelen kun je zowel op muren als

3030 x 300 x 19 mm

verkrijgbaar in een onbehandeld Eiken-, Walnoot- en Gerookt

plafonds toepassen. Er zijn twee manieren van montage:

JNL Woodpanels Akoestisch RVS montageschroef matzwart

1. Op een vurenhouten regelwerk

4,8 x 38 mm 100 st pp.

Eiken-decor.
Akoestische verbetering
JNL Woodpanels akoestische panelen zijn ontworpen om
akoestiek in de ruimte te verbeteren.
In ruimtes waar de JNL Woodpanels akoestische panelen zijn
geïnstalleerd, kan de nagalmtijd van ruis tot wel 50% afnemen.

Het is aanbevolen om de panelen te monteren op een vurenhout
regelwerk van 50x50mm. De afstand tussen deze regels
bedraagt maximaal 600mm met hiertussen een glaswol- of
steenwolisolatie.
De panelen kun je hierbij monteren met rvs-nagels of de
hierboven genoemde matzwarte rvs-schroeven.

Maatvoering

2. Rechtstreeks op de muur

De latten hebben een maatvoering van 27 x 11 mm die hart-op-

De panelen kun je ook rechtstreeks op de muur monteren. Plaats

2400 x 27 x 19 mm

plaatmateriaal heeft een zichtzijde (A) en een tegenzijde (B)

•

Fineer is verkrijgbaar in een Eiken-, Walnoot-, Beuken en Rustiek

waarbij de kwaliteit van de zichtzijde beter is dan die van de

•

Eiken decor.

tegenzijde. Gefineerd mdf heeft standaard een A/B-kwaliteit,

Gerookt Eiken

Walnoot

•

2400 x 27 x 19 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

Walnoot

•

De A-kwaliteit dekfineer van de zichtzijde is volledig foutvrij,

laag massief hout) beplakt. Door het fineer krijgt de plaat een

geschuurd en ongevoegd (vrij van zichtbare naden).

massief houten uitstraling. Het voordeel van gefineerd mdf ten

B-kwaliteit

opzichte van een massief houten plaat is dat mdf nagenoeg

De B-kwaliteit dekfineer van de achterzijde is geschuurd en
ongevoegd (vrij van zichtbare naden). Wel kunnen kleine
pitkwastjes, korte kopscheurtjes en natuurlijke kleurnuances

44

600

Montage met
JNL Woodpanels
montageschroef
op houten regelwerk

voorkomen. B-fineer is zeer geschikt voor blank lakwerk.

schroefvastheid. Gefineerd mdf is standaard niet voorzien van

•

Art. nr. zwarte rvs-schroeven, RAL 9005 matzwart 4,8x38mm 100st: C5199350055

hebben we uiteraard bijbehorende afwerklijsten.

A-kwaliteit

van mdf. Deze platen zijn tweezijdig met fineer (een dunne

Mdf laat zich gemakkelijk bewerken en heeft een goede lijm- en

Art. nr. JNL Woodpanels Akoestisch afwerklijsten: C3140*

Om de randen en dagkanten van de wand netjes af te werken

JNL Woodpanels Fineer platen hebben een compacte kern

onder hoge druk tot een compact plaatmateriaal wordt geperst.

Art. nr. JNL Woodpanels Akoestisch panelen: C3139*

JNL Woodpanels afwerklijsten

tenzij anders aangegeven.

Opbouw

niet kromtrekt. Mdf bestaat uit houtvezels en kunstharslijm dat

Binnen 5 dagen leverbaar
•

JNL Woodpanels Fineer
soorten houtfineer met elk een unieke tekening en kleur. Het

Binnen 5 dagen leverbaar

JNL Woodpanels akoestische panelen zijn opgebouwd uit een

Deze stroken bestaan uit zwart mdf dat voorzien is van echt

Gerookt Eiken

Walnoot

natuurlijke uitstraling bij ieder interieurproject. JNL Woodpanels

13

Opbouw

Eiken Rustiek

De stijlvolle panelen van JNL Woodpanels Fineer zorgen voor de

Op aanvraag leverbaar
3000 x 600 x 20 mm

geluidsgolven breekt.

Eiken

Beuken

fineer op de kopse kanten. Je kan hiervoor bijpassend kantenband

Eigenschappen van echt houtfineer

bestellen van dezelfde houtsoort als het plaatmateriaal.

Hout is een natuurproduct en kan in kleur variëren. Elke boom
is uniek waardoor de tekening en kleur per productiepartij kan

Kwaliteit

verschillen.

JNL Woodpanels Fineer platen zijn verkrijgbaar met verschillende
JNL Woodpanels Fineer

Eiken

Walnoot

Beuken

Eiken Rustiek

•

•

•

•

Binnen 5 dagen leverbaar
3050 x 1220 x 19 mm

hart 40 mm uit elkaar zijn geplaatst.

de schroeven tussen de stroken door de niet-geweven stof.

Eigenschappen van echt houtfineer

JNL Woodpanels Fineer kantenband

Deze wandpanelen zijn kant-en-klaar en kun je gemakkelijk op de

Gebruik voor correcte bevestiging minimaal 15 schroeven per

Hout is een natuurproduct en kan in kleur variëren. Elke boom

Binnen 5 dagen leverbaar

muur of het plafond monteren.

paneel.

is uniek waardoor de tekening en kleur per productiepartij kan

0,6 x 23 mm rol 50 m

verschillen.

Op aanvraag leverbaar
0,6 x 23 mm rol 50 m

Art. nr. JNL Woodpanels Fineer:
•

C3132*

•
•

Art. nr. JNL Woodpanels Fineer
•

kantenband: C7825*

