
Alpha SOLO med tæt-på beslag
Montagevejledning



1. Inden du starter

Tak fordi du valgte Alpha SOLO med “tæt på” beslag. 
Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på en effektiv og elegant måde, hvis du mon-
terer det areal, du er blevet rådgivet til af Alpha Akustik.

For at kunne montere dine SOLO-plader skal du benytte følgende:
- Skriveredskaber
- Måleredskab
- Bore-/skruemaskine
- Skruer til montage (dem skal du selv købe, så de er tilpasset dit loft)

Sammen med SOLO-pladerne leveres:
- ’Tæt på’ beslag til montering i væg/loft
- ’Grisehaler’ der skal skrues i SOLO pladen
- Hvide bomuldshandsker

3. Opsætning af 120 cm x 120 cm (ophænges i 4 punkter)

- Se angivne mål.
- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (1), hvilket gør det muligt at finjustere 
placeringen. 
-For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller (2)

Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget 
vende opad.

2. Opsætning af beslag.

SOLO-pladerne fås i forskellige størrelser. Her kan du se montage af 120 cm x 120 og 
120 cm x 240 cm
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4. Montering af grisehaler

- Skru 4 grisehaler i SOLO-pladen i de angivne mål. 
- Vær opmærksom på at placere grisehalerne i samme retning, så de kan gribe ’tæt på’ beslaget.

OBS: Pladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek 
derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan 
denne side vendes mod loft/væg. 

’Tæt på’ beslag ’Grisehaler’



5. Opsætning af 120 cm x 240 cm (ophænges i 6 punkter)

- Opmærk efter følgende mål.
- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (1), hvilket gør det muligt at 
finjustere placeringen. 
-For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller 
(2)

Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på be-
slaget vende opad.
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Skru 6 grisehaler i SOLO-pladen i de følgende mål. Vær opmærksom på at placere grisehalerne i 
samme retning, så de kan gribe ’tæt på’ beslaget.

OBS: Pladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek 
derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan 
denne side vendes mod loft/væg. 

6. Opsætning plade

SOLO-pladen hænges på beslagene ved at føre SOLO-pladen ind til væg/loft og lade alle beslag 
gribe grisehaler samtidigt. 

Beslag og grisehale skal vende som på billedet i forhold til hinanden. 

For at sikre ensretning ved flere plader, benyttes finjusteringen ved beslaget.

Læs mere om Alpha SOLO her
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