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Generelt.

Pladerne er fremstillet  af specielt lyddæmpende 

skum, der opfylder de krav, brandtilsyn og andre 

myndigheder stiller til inventar på en virksomhed.

Pladerne hænges ned fra loftet i de medfølgende 

ophæng. Deres mission er at dæmpe efterklangen i 

rummet, så det talte ord står klarere og man derved 

oplever en bedre mulighed for koncentration, samt at 

hele rummet opleves mere balanceret.

Hvor meget lyddæmpning  der behøves  er altid svært 

at bedømme, idet der er  mange forhold der spiller 

ind.  Fx. antallet af mennesker,  hvor mange vinduer 

og  hvilke typer overflader  der er på væge, lofter, 

gulve og møblerne . 

Et er sikkert. Hvis  tiltaget ikke har virket  i første 

omgang, så skal der eftermonteres og lige pludselig   

kommer effekten og dermed  et stort plus for alle.

Hvor mange ”Lyddæmpende motivplader” ?                 

En ide er at tage rummets gulvareal (kvardratmeter) 

og dividere dette tal med 3. Derved fås et tal, der 

angiver det ønskede antal plader.                                    

Fx  ét rum på 75 til 100 kvm. Her anbefales  en ”Big 

Box” med 24 stk. blandede motiver.   

Hvilke motiver ?                                                                    

1  ”Big Box” indeholder 24 plader, som oftest 

bestående af: 2 x  kat, 2 x djævel , 2 x elefant , 2 x gris,

2 x engel , 2 x sur-sød og 12 x blomster.

Flere ideer…                                                                    

Man kan også sammensætte udsmykningen af lokalet 

… blomster

… kat

… sur og sød



ved at vælge motiver fra vore andre kollektioner, 

såsom:  skyer, sole, måner og stjerner

Egne motiver. Det er også muligt at få lavet sine egne 

motiver,  et firmanavn , et logo eller ”husets kunstner”

kommer med nogen forslag , det er altid inspirerende.

Størrelse og ophæng.                                                          

I en ”Big Box” er der 24 stk. og hver plade måler 

omtrent 60 x 80 cm og er 5,5 cm tykke. Hver plade har

en indbygget  fiskesnøre (snor) og med en krog i loftet

er de lige til at hænge op.

        … trompetist

… elefant

… gris

          … dlævel
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