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Dæmpit Komfort
®

… et enkelt og effektivt lydabsobentsystem
Lydac Akustik har gennem mange år specialiseret sig i
støjdæmpning og akustikregulering.
I større eller mindre rum, hvor mange mennesker – børn
eller voksne – opholder sig, kan der opstå et uudholdeligt
støjniveau, ofte på grund af dårlige akustiske forhold.
Med vores mangeårige teoretiske og praktiske erfaringer
kan vi udføre overslagsberegninger af rumakustikken og
beregne, hvor meget materiale, der skal anvendes, for at
det samlede lydniveau kan sænkes.
Vi tilbyder denne rådgivningsservice gratis!
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Dæmpit® Komfort

- materialer og udførelse
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Lydabsorbent:	30 mm (godkendelse: brandklasse A)
Lysreflektion:

0,8

Rengøring:	Kan afbørstes eller støvsuges dagligt og aftørres
med fugtig klud hver uge

0,6
0,4

Profilramme og	Hvid, pulverlakeret udførelse
ophængsbeslag:
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Hoveddimensioner:	60 x 120 cm, andre størrelser efter aftale
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Omfattende referenceliste fra hele
landet med mange positive tilbagemeldinger
• …
 ”Efter der er kommet lyddæmpning i musiklokalet, er eleverne blevet mere koncentreret om undervisningen. Det har
ikke været på bekostningen af klangen, tværtimod: Vi har øvet 20 mand i accordeonorkester, uden hovedpine og ringen
for øret” (Musiklærer)
• …
 ”Lyddæmpningen på gange og i klasser har virket beroligende, neddæmpende og afstressende. Den hæmmer konflikters opståen/videreudvikling og fremmer rolig kommunikation og koncentration om arbejdet” (Lærerudtalelser)
• …”Støjen kan bl.a. dæmpes ved at bruge lyddæmpende opslagstavler” (Uddrag fra BST-rådgivning)
•

…”Efter opsætning af de lydregulerende opslagstavler i grupperum og Dæmpit Komfort i fritidshjemmet, er der stor tilfredshed hos brugerne” (Kommune)
• …
 ”Vi er særdeles tilfredse med virkningen overalt, og vi har fået en overordentlig fin og grundig vejledning både før og
efter købet” (Friskole)
• …”Såvel lærere som elever er overrasket over effekten af de relativt få lydabsorbenter” (Tale- og høreinstitut)
• …
 ”Personale og forældre er særdeles tilfredse. Efterfølgende BST-måling bekræftede det ønskede resultat. En god og
prismæssig fornuftig løsning” (Børnehave)
• …”Vi har nu endelig fået løst vores akustikproblemer i kontorlandskabet” (Større virksomhed)
Dæmpit® systemet – eneforhandling og egenproduktion
– er særdeles velegnet i f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnehaver
Musiklokaler
Mødelokaler
Værksteder
Undervisningslokaler
Kontorer/storrumskontorer
Kantiner
Haller

Specielle absorbenter til f.eks. gymnastiksale og sportshaller.
Lysabsorbtionselementerne placeres på loft eller væg
ved hjælp af 2 snapbeslag, der gør det muligt uden brug
af værktøj, enten at svinge elementet frit fra loft eller væg
– f.eks. under rengøring – eller helt tage det ned.

