
 

 
 
 

 

 

 

 

Geluidsreductie met de MOPRIWAND 

 

 

De MOPRIWAND is ontwikkeld als een speciaal modulair 

systeem. Onze geluidschermen bestaan uit voor gemonteerde 

modules in standaardafmetingen met vaste hoogtes en 

breedte. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de 

geluidschermen gemakkelijk de natuurlijke bochten van de 

weg volgen. Elk hoogteverschil kan hierdoor worden 

gecompenseerd om zo de beste geluidsreductie te behalen!  



 

Zo wordt uw 
project meer  
waard… 
 

 

 
De verwachting is dat het niveau van geluidshinder  
alleen maar verder zal gaan toenemen. 
Als er niets verandert, betekent dat we als maatschappij  
ook meer geluidshinder zullen ervaren. 
Zo zal de geluidsoverlast toenemen. 
 
MOPRIWAND voorkomt geluidsoverlast en draagt bij aan een fijnere  
omgeving in lawaaierige gebieden. 
 

 



 

 

Zelfs wij stonden  

versteld na de  

geluidstesten  
 

1 Alles draait om kwaliteit 
Dankzij modern design en grondige testprocedures  

voldoet de MOPRIWAND aan alle verwachtingen.  

 

2 Lawaai reductie tot wel 27 DB  
Heeft een kerndikte van 50 mm, wat zorgt voor 18 dB geluidreductie.  

MOPRIWAND Extreme bevat daarnaast ook nog een stalen plaat  

voor 27 dB geluidsreductie.  

 

3 CE-LABEL 
Ons product is CE-gecertificeerd,  

zodat u zeker weet dat het eindproduct is getest en goedgekeurd. 

 

 

Bekleding mogelijkheden 
We volgen marktontwikkelingen op de voet en luisteren naar onze klanten. Zo gaan we met 

de tijd mee en zorgen we dat MOPRIWAND rekening houdt met de laatste eisen en 

functionaliteiten. Buiten de onderstaande mogelijkheden zijn er ook mogelijkheden om 

groene begroeiing erop te zetten.  

Geolied Siberisch 

larikshout 

Groen onder druk 

geïmpregneerd 

Bruin onder druk 

geïmpregneerd 

Gegrond en geverfd Lavadesign 



MOPRIWAND 

Specificaties 

 

 
MOPRIWAND 
Isolatie: 18dB rW 

Aw = 1,0 Absorptieklasse A 

DL𝛼,NRD = 20 db 

 

MOPRIWAND EXTREME 
Isolatie: 27dB rW 

Aw = 0,8 Absorptieklasse B 

DL𝛼,NRD = 14 db 

 

BRANDWERENDHEID 
Ja, alleen wol. 

 

GARANTIE 
20 jaar garantie – Frames van 
duurzaamheidsklasse C3 volgens  

PN-EN ISO 1461 

 

WINDBESTENDIGHEID 
Bestand tegen 1,25kn/m2 (30 m/s) 

 

GEWICHT 
MOPRIWAND 2510x1000: 

45kg / 17,92kg per m2 

 

MOPRIWAND Extreme 2510x1000 

61kg / 24,30 kg per m2 

 

KLEUREN (RAL) 
7016.6005.9005 HDG, 9010 (18dB), 

1016 (18 dB),6009(18dB),9010(18dB) 

Gepoedercoat volgens PN-EN 13438 

 

 

VERZINKING 
EN-ISO 2178 en verzinkt met 98 μm 
 
PRODUCTINFORMATIE 
Dubbel stalen frame gemaakt van  
koud gebogen 30x30x2mm hoek met  
Gelast gaas 200x50mm 
Het binnenwerk is gemaakt van 50mm  
Steenwollen plaat. 
 
Daarnaast worden de steenwol en het 
stalen 
Frame gescheiden door een extra PE-net in  
het groen of zwart. Steenwol bedoeld voor  
het isoleren van vlakke oppervlakken in 
Horizontale en verticale systemen. 
 
De panelen zijn voorzien van 
montageflenzen, 
Wat de installatie uiterst eenvoudig maakt. 
Zo hoeven de panelen slechts met 
plaatwerkschroeven aan de palen te 
worden bevestigd. 
 
BEZORGING 
Vrachtauto: 
250 st. panelen (2510 x 1000) 
 
Container: 
20’-container 120 st. panelen (2510 x 1000) 
40’-container 240 st. panelen (2510 x 1000) 

  



 

 

Contactgegevens 
 

www.mopriwand.com  

Info@mopriwand.com  

 

 

Rithmeesterpark 18 

4838 GZ Breda 

Nederland 
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