
Alpha SOLO i krog
Montagevejledning



1. Inden du starter

Tak fordi du valgte Alpha SOLO med krog. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på 
en effektiv og elegant måde, hvis du monterer 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 din væg/loft)

Leveres med

- Vinkler til montage i loft
- Kroge
- “Grisehaler” der skal skrues i SOLO pladen



2. Opsætning af 1200 mm x 1200 mm SOLO

- Der måles op i loftet efter SOLO pladens størrelse. 
- Marker 30 cm fra hvert hjørne og ind, hvor vinklerne skal monteres i loftet
- Vinklerne monteres således at de alle vender samme retning. 
- Heri sættes kroge, som også sættes i samme retning.

- På pladen måles op efter de angivne mål. Er pladen ekstra stor, bør der tilføjes extra kroge.
- Grisehalerne skrues i indtil at de ikke kan komme længere ned i pladen. 
- Herefter justeres grisehalerne, så de alle sidder ens i forhold til at gribe krogene.

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. 

Her er det vist med en plade med målene 1200 mm x 1200 mm



- På pladen måles op efter de angivne mål.
- Grisehalerne skrues i indtil at de ikke kan komme længere ned i pladen. 
- Herefter justeres grisehalerne, så de alle sidder ens i forhold til at gribe krogene.

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. 

2. Opsætning af 1200 mm x 2400 mm SOLO

- Der måles op i loftet som angivet på tegningen
- Vinklerne monteres således at de alle vender samme retning. 
- Heri sættes kroge, som også sættes i samme retning.



3. Opsætning af 1200 mm x 2400 mm SOLO

Plader monteres i loftet ved at løfte den op således at alle grisehaler er ud for krogene. 

Herefter skubbes pladen sidelæns mod krogene, så de alle fanger grisehalerne. Det er en fordel 
at være 2 personer om dette arbejde.  

Læs mere om Alpha SOLO her
Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde

+45 70 26 14 12


