
FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER
- designenheder for bedre akustik



Arbejdsplads med eksisterende 
absorptionsklasse A loft

• Rolige øer i kommunikationsområderne i 
åbenplan kontoret

• Visuelt definerede områder i åbenplan 
kontoret

akustik- og designmuligheder med e
 

Akustisk opgradering og 
akustisk optimering

• Effektiv lydabsorption i rum med 
utilstrækkelige akustiske tiltag

• Optimale akustiske forhold i bestemte 
områder

Kundegrænseflade
• Hør og bliv hørt når du agerer med 

kunder
• Giver virksomheden god akustik og 

bevirker mindre stress



en variation af frithængende flåder 

Glasstrukturer 
• Blød akustik i et miljø med hårde 

overflader
• Fleksible løsninger i harmoni med de 

arkitektoniske hensigter

Afslapningsområder 
• God akustik er vigtig i en hvilken som 

helst god restaurant
• Støtter afslappet kommunikation under 

frokostpauser

Offentlige rum
• Hvileområder i støjende omgivelser
• God akustik som en del af en total 

shoppingoplevelse



Fysiske virkninger:  

Subjektive virkninger:

   Frithængende lydabsorbenter  forbedrer de akustiske forhold ved en række 
anvendelsesmåder. Deres fl eksibilitet gør det muligt at installere absorbenterne i direkte 
nærhed af, hvor de behøves. Som en designenhed giver de frithængende fl åder også en 
betydelig æstetisk værdi for lokationen. De er egnede til rum, hvor et heldækkende akustikloft 
ikke er passende af praktiske eller arkitektoniske hensyn. De kan også være den rigtige 
løsning i rum med eksisterende heldækkende akustiklofter for at forbedre de akustiske forhold 
yderligere.      

    FRITHÆNGENDE FLÅDER  

Eksempler på de positive akustiske virkninger ved 
at anvende frithængende lydabsorbenter:        

 • Forøget lydabsorption og reduceret støjniveau 
  • Forøget taleforståelighed   
• Forøget retningsbestemt hørelse     

     • Forøget tale- og hørekomfort  
• Reduceret stress og stressrelaterede symtomer
  • Mindre vokal anstrengelse
  • Lettere koncentration   



  Ecophon Master Frost Solo S
         • Diskrete, justerbare stropper
  • Akutex Frost overfl ade  
• Lydabsorptionsklasse A system   
• Enkle fl åder  
• Ingen synlige profi ler  
• Ingen forstyrrelser med andre installationer  

  Ecophon Focus Frost Wing       
• Diskrete, justerbare stropper
  • Akutex Frost overfl ade  
• Lydabsorptionsklasse A system   
• Blød perimeterplade i standardsystem  
• Indvendige og udvendige hjørner  
• Svævende udseende  

  Ecophon Edge 500
       • Diskrete, justerbare stropper  
• Overfl ade tilpasset til Akutex Frost  
• Lydabsorptionsklasse A system
   • Ekstruderet aluminiumsprofi l
  • Lettere installation   
• Let skrånende      
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Ecophon Master Frost Solo S er et horisontalt 

element med malede kanter. Der er ingen 

profiler rundt om den enkelte enhed, hvilket 

giver den et meget rent og minimalistisk 

udseende. Produktet er også tilgængeligt 

i 1200x1200x40 mm eller 2400x1200x40 

mm i kant A med Akutex Frost overflade i 

hvid 500. 



IMP Publishing, SverigeArkitekt: Claes Kock 
Arch. Foto: © Michael Perlmutter



En tidlig version af Ecophon Master Frost Solo S i et kundemiljø 
giver en god taleforståelighed.
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Focus Wing systemet er en naturlig, integreret 

del af den frithængende flåde og giver den 

et let og svævende udseende. Focus Wing 

systemet giver lydabsorptionsklasse A, selv 

ved de akustisk udfordrende kanter af den 

frithængende flåde. 

Focus Wing som en frithængende 

perimeterenhed kan anvendes med Focus Ds, 

Dg eller E. 



nArkitekt: MCA Architekci Foto: SzymonPolanski 
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En laverehængende flåde af Ecophon Focus Frost Wing og Focus Frost Ds forøger 
lydabsorptionen, og skaber et roligt og afslappende område på kontoret. 
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Ecophon Edge 500 er fremstillet af 

ekstruderet aluminium og har præfabrikerede 

hjørner. Dette sikrer en glat samling 

mellem profiler og hjørner. Begge dele 

har en hvid 500, struktureret pulverlakeret 

overflade, der matcher pladernes Akutex 

Frost overflade. Med Ecophon Edge 500 

systemet får du en robust ramme omkring 

dine frithængende Ecophon Focus produkter, 

hvilket sikrer et tilfredsstillende æstetisk 

resultat. Ecophon Edge 500 kan anvendes 

med Focus Ds, Dg eller E. 





En Ecophon Focus Ds med ramme af Edge 500 definerer 
konferenceområdet og forbedrer lydmiljøet.



CVBA, Antwerp Foto: Studio Schuurmans Fotografie
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Frithængende lydabsorbenter bevarer en 
gammel bygnings karakter.



Claes Kock Arch. Foto: © Michael Perlmutter
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Frithængende lydabsorbenter over bordene giver personer 
en mulighed for at slappe af, når de spiser. 



Perlmutter 



Frithængende lydabsorbenter over sofagrupper gør det lettere 
at have en samtale, uden at grupperne forstyrrer hinanden. 
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