
Akustik-
løsninger

Opfylder myndighedernes 
krav til et professionelt  
arbejdsmiljø



Tag akustikken med i betragtning,  
inden der investeres!
Ved en gennemgang af behovet for gardiner og  
solafskærmning i et rum, ser vi også på, hvordan  
akustikken kan dæmpes.

Det er sjældent, vi kommer på besøg pga. akustik-
problemer alene, men 9 ud af 10 gange oplever vi, at 
gener ved støj og dårlig akustik også er en udfordring, 
der skal med ind over det korrekte valg af gardiner og 
solafskærmning.

I mindre lokaler som møde- og personalerum eller  
kontorer med støj fra f.eks. telefoner eller maskiner kan 
en dæmpet akustik være en stor fordel.

Det lydabsorberende materiale
Støjdæmpende tekstilløsninger fremstilles med en lyd-
absorberende kerne, som sikrer et behageligt lydniveau.

De støjdæmpende tekstilerne kan indgå naturligt i et 
arbejdsmiljø som gardiner og solafskærmning, tæpper 
og vægplader mm.

Tekstiler findes ofte i forvejen som en naturlig del af  
indretningen, men er det nok? Er det for spredt i rummet? 
Dæmper det lyde og akustik som det skal? Skal der til- 
føres lyddæmpende tekstiler andre steder?

Kan lyde dæmpes for meget?
I nogle rum vil det være en ulempe med for kraftig 
dæmpning af lyde. F.eks. i klasselokaler og i auditorier 
hvor det vil medføre, at man ikke kan ”tale rummet op”. 

Flere løsninger i ét
Muligheder med gardiner og solafskærmning er mange. 
Er der andre behov, vil de blive afdækket og indgå i den 
samlede løsning.

• Ønskes en løsning med akustikdæmpende gardiner og  
solafskærmning så de er lys- og varmereflekterende? 

• Ønskes lydabsorberende vægplader anvendt som 
opslagstavler eller blot som vægdekoration? 

• Ønskes tæppet faconskåret så det matcher rummets 
størrelse?

• Ønskes der andre indretningsløsninger med flere  
funktioner?

Fælles for alle løsninger med akustikdæmpende tekstiler 
er, at de skal skabe en flot indretning, der inspirerer til et 
behageligt og værdiskabende arbejdsmiljø.

Et behageligt arbejdsmiljø bliver skabt ud fra en grundig vurdering  
af lys, temperatur, design, indretning og lyd/akustik
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Lad os hjælpe
Vi hjælper med tekstiler og solafskærmning til rummets 
vandrettet og lodrette flader i individuelle mål.


