
 
 

آکوستیک  پنل هاینصب  طریقه  
 

 

 

 وسایل مورد نیاز: 

عدد تفنگ چسب    

عدد چسب اکواریوم    

ا عدد پانل   

باید سطوح دیوار را بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها تمیز صاف و خشک هستند.هر نوع پنل قبل از نصب   

 اگر سطح گچ و بدون رنگ باشد باید با یک ماده مانند رنگ پوشش داده شود تا توانایی نگه داشتن چسب را داشته باشد.

ان حاصل کنید که رنگ خشک و اتاق دارای تمام شرایط الزم برای نصب پانل های لطفا قبل از نصب پانل صوتی اطمین"

".صوتی است . 

 چسب آکواریوم را در پشت پانل آکوستیک نزدیک لبه ها قرار دهید

 

 



 
 

 چسب آکواریوم را در مرکز پانل صوتی قرار دهید، همان طور که در شکل میبینید

 
 پانل صوتی را روی سطح دیوار اعمال کنید و روی سطح ۵۱ ثانیه ای نگه دارید 

 

 پانل آکوستیک را روی سطح قرار دهید.

 در طول ۵۱ ثانیه/ پانل صوتی را کمی از سطح دیوار حدود ۲ سانتیمتر جدا کنید

 

 
 دوباره پانل صوتی را روی سطح بمالید و به مدت ا دقیقه نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که در محل قرار گرفته است



 
 

 

 

 

 

FINISH 

Stay With us… 

 

صدابرداران برند   

با هدف ارائه خدمات استودیویی تاسیس شد و تا به امروز با بومی سازی و تولید معکوس بیش  ۵۹۳۱د سال در خردا صدابرداران    
نمونه محصول وارداتی توانسته بخشی از رسالت فرهنگی و تجاری خود را به ثمر برساند ۵۱۱از  . 

صوالت تلفیق ابر و چوب در کاگاه های خود و از باالترین توانایی ها در جهت تولید محصوالت ابری ، چوبی و مح صدابرداران     
خطوط تولید وابسته به مجموعه بهره میبرد که نتیجه آن را میتوان تولید محصوالتی با حداکثر کیفیت بیان نمود و لذا حذف اجناس 

قیمت های  وارداتی و واسطه گری افراد سودجو و فروش انحصاری محصوالت در خود مجموعه و وبسایت فروشگاهی آن توانسته
 .واقعی و غیر قابل مقایسه ای را به نسبت محصوالت مشابه خارجی خود به وجود بیاورد

 


