
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame  
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Akustikrammer 
- til stofprint med mulighed for nem udskiftning af motiv 
 

 
 

Akustikrammer på kontoret, medvirker til et for-
bedret arbejdsmiljø. 
 

Mange virksomheder har i dag åbne kontorlandska-
ber, hvilket sætter store krav til indretningen af kon-
toret. 
 

Udfordringen: At reducere tale- og lydniveau til et 
minimum. 
 

Løsningen: Lydabsorberende plader på væggene 
der dæmper talefrekvenser og lydabsorberende 
plader mellem arbejdsstationerne. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Akustikrammer på kontoret, medvirker til et forbedret arbejdsmiljø. 
Mange virksomheder har i dag åbne kontorlandskaber, hvilket sætter store krav til indretningen af kontoret. 
Udfordringen: At reducere tale- og lydniveau til et minimum. 
Løsningen: Lydabsorberende plader på væggene der dæmper talefrekvenser og lydabsorberende plader 
mellem arbejdsstationerne. 

 

 
 

I spiseområder og kantiner er der ofte et højt lydniveau fra samtaler, samt brug af glas og service. 
Udfordringen: Kantiner har mange glatte rengøringsvenlige overflader. 
Løsningen: Lydabsorberende plader på væggene, der dæmper et bredt spektrum af frekvenser, og let kan 
aftørres med en fugtig klud. 
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Rumadskillelser 
Hvis man skal arbejde koncentreret i en periode, deltage i telefonkonferencer eller holde små møder, kan 
rumadskillelser være løsningen til succes. 
Udfordringen: Lyden fra det øvrige lokale skal dæmpes, og tale skal klart kunne høres i området. 
Løsningen: Flytbare vægge med eller uden print, der let kan fjernes og bygges op på nye måder. 

 

 
 

I mange produktionslokaler er vægge og gulve hårde rengøringsvenlige overflader. 
Udfordringen: De mange lyde fra maskiner og værktøj påvirker koncentrationen af medarbejderne og sænker 
produktiviteten. 
Løsningen: Akustikrammer kan placeres på vægge og nedhænges fra loftet for at reducere støjniveauet, 
uden at det går ud over rengøringsvenligheden. 
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I restauranter er der ofte et højt lydniveau fra samtaler, samt brug af glas og service.  
Udfordringen: Lyddæmningen skal passe til design og interiør i restauranten. 
Løsningen: Lydabsorberende plader på væggene, der dæmper et bredt spektrum af frekvenser, med print 
der matcher indretningen. 

 

 
 

Offentlige bygninger og institutioner. 
Udfordringen: Store åbne lokaler, ofte med mange personer. 
Løsningen: Lydabsorberende plader på væggene, der dæmper et bredt spektrum af frekvenser, med print 
der matcher indretningen. 
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> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/292/sider/292.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/292/sider/292.htm


  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame  
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Kvaliteten af lyden i klasselokalet er meget vigtig, hvis eleverne skal have optimalt udbytte af undervisnin-
gen. Lærerens stemme skal klart kunne høres i hele lokalet, og baggrundsstøjen skal dæmpes mest muligt. 
Udfordringen: Dæmpning af støj, især den lavfrekvente, så tale fremhæves. 
Løsningen: Akustikrammer på væggene, der opfanger lydreflektioner og understøtter, at lærerens tale når 
den bagerste del af lokalet. 

 

  
 

SFO’er og børnehaver. 
Udfordringen: Støj fra tale og fysisk aktivitet forstærkes af de hårde overflader i lokalerne. Kravene til rengø-
ringsvenlighed og holdbarhed er høje. 
Løsningen: Akustikrammer på væggene og evt. nedhængt fra lofter absorberer støjen og skaber et bedre in-
deklima for alle. 
 

Mulighederne er uendelige. 
 

 
 

Vi kan medvirke i fremstillingen af akustikrammer til dobbelt eller enkeltsidet stofprint - alt efter Deres øn-
ske. Rammerne kan anvendes fritstående, hængende på væg eller nedhængt fra loft. Udskiftning af printet er 
nemt og kan udføres uden brug af værktøj. Således kan rammerne bruges igen og igen med forskelligt de-
sign. 
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Løsningerne kan bero på  
- fritstående, rumadskillelse, væghængt, mellem skriveborde, lofthængt, stående enkeltløsninger er sam-
mensatte serier, tilført Deres budskab eller tekst eller grafik, hvor udskiftning af print kan gøres af de fleste, 
lige som alle formater kan produceres efter opgave. 
 

 

 

 

 
Brandhæmmende plade 

 

Teknikken kan bero på: 
 
Dobbelt eller enkeltsidet stofprint 
• Nem udskiftning af print • På mål efter ønske • Tykkelse: 44 mm. • Lydabsorbtionsklasse: A • Brandklasse: 
A1 • Miljø: fuldt genanvendeligt. 
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Akustikrammer 
- til stofprint med mulighed for nem udskiftning af motiv, fra lager og efter opgave. 

 
Lad os give et bud på Deres næste opgave, gerne kombineret med tilbehøret, der kan bestå af belysning, 

interiørskiltning eller måtter med Deres logo eller budskab tilført. 
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Komplette rammer og LED-lysrammer til stofbannere. 
Rammerne kan anvendes i butikker, udstillinger, showroom og mange andre steder i den professionelle 
udstilling, og kan vi tilbyde profiler skåret på mål - eller leveret i hele længder for egen bearbejdning. 
 

Et par eksempler: 
 
Store LED-lysrammer til stofprint. 
 

 
 
Vi kan på anfordring fremstille lys-
kasser i mål efter Deres ønske, en-
keltsidet og dobbeltsidet, til ophæng 
på væg, nedhængt fra loft eller frit-
stående. 
 

Kontakt os for uforpligtende tilbud. 
 

  

 

 

 
 

  
 

Slanke LED rammer til stofprint. 
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GDS Messesystemer 
- modular systems, som standardløsning, og efter opgave. 
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Cobra Expo 
- modular udstillingssystems, som standardløsning, og efter opgave. 
 

 
Design og layout service. 
Vi ser hver eneste udstillingsløsning som en udfordring. 

 

 
 

Opbygning med søjler sarge og plader til grafik og adskillelse giver et robust og klassisk udstillingssystem, 
der kan bruges igen og igen i nye opstillinger. Modulopbygningen gør design og planlægning enkel. Til Cobra 
Expo fåes tilbehør til enhver opgave. 
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