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E C O P H O N A K U A R T

God lyd  
&  Design 
STØJDÆMPENDE LØSNINGER SKRÆDDERSYET 
TIL DIT BEHOV, KONCEPT OG INDRETNING. 

Fokus på akustik og god lyd er vigtigere 
end nogensinde. At inddrage akustikken i 
restaurantens design er der adskillige gode 
grunde til, men i bund og grund handler det om 
at skabe den perfekte atmosfære for gæsterne 
og her spiller god lyd og design en vigtig rolle. 

Lyden i restauranten kan nemt og effektivt optimeres, 
uden at gå på kompromis med restaurantens identitet 
eller visuelle udtryk. Akustikløsninger fra Ecophon og 
AKUART fås i mange former, farver og med motiver tilpasset 
restaurantens koncept og stil. Hvad enten du vælger 
loftabsorbenter, akustikpuds eller vægabsorbenter er de 
alle udviklet af markedets mest avancerede lyddæmpende 
kernemateriale. Derfor giver de den størst mulige forbedring 
på den lydmæssige komfort i rummet i forhold til alle 
andre overflader. Alle løsninger  (undtaget  akustikpuds) 
er derudover kendetegnet ved en nem montageform og er 
derfor lige til at hænge op samt nemme at flytte på igen.  

Lydabsorbenter på både vægge og lofter er et vigtigt værktøj, 
når lydmiljøet skal forbedres. Nutidens rum med store, hårde 
overflader af glas, træ og murværk giver problemer i form af et 
rungende og højt lydniveau med ubehagelig, hård  efterklang, 
der giver træthed og gør samtaler svære at forstå. Det er 
nærliggende at starte med at kigge på loftet når lyden skal 
dæmpes. Her finder du i langt de fleste tilfælde det største 
areal til montage af lydabsorbenter.  Men det er ofte ikke 
nok. Med absorbenter på væggene skaber du et enestående 
akustisk miljø. De kan nemlig monteres i samtalehøjde og 
bryder de lydbølger, der kastes frem og tilbage mellem 
vægfladerne. Vægabsorbenter kan også placeres tættere på 
dem, der bruger rummet. Med kombinationen af loftpaneler 
og vægabsorbenter opnås optimale betingelser for effektiv 
lydregulering og dermed ”den gode atmosfære”.   

EKSEMPLER

1 Restaurant Kokkedal Slot - Akustikbilleder i diverse formater på vægge.      

2 Restaurant Cofoco - Akustikpuds (grov-struktur-finish) på lofter. 

3 Hache Gourmet Burgers - Indfarvede loftplader, der matcher grå farve i loft.  

4 Grilleriet - Hvide loftplader limet direkte på loftoverflade.    

5 Cafe Luna Vesterbro - Hvide loftplader og Akustikbilleder.   

6 Den Røde Cottage - Hvide indrammede loftplader og akustikbilleder. 

7 Nose to Tail - Indfarvede sorte loftplader limet direkte på  sort loftoverflade.   
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“AKUART lagde deres professionelle ører til vores krav om 
funktion og specielt til æstetikken, som skulle passe med 
slotsrestaurantens sjæl. AKUART kunne tilbyde præcis hvad 
vi havde brug for, og ramte fuldstændig plet med deres 
foreslag til motiver til akustikbillederne, som nu hænger 
flot i restauranten til stor glæde for vores gæster og  de 

ansatte.”
Peter Mygind - Marketing chef Kokkedal Slot 

1: CAFE LUNA CHR. HAVN
Akustikløsning:
32 m2 Indfarvede grå loftplader 
6 x akustikbilleder (120x120cm)
Inkl. levering og montage 
Pris: 30.000,- DKK (ekskl.moms)

2: RESTAURANT NAM NAM
Akustikløsning:
29 m2 nedhængte akustikflåder 
Inkl. levering og montage 
Pris: 20.000,- DKK (ekskl.moms)

3: TOLDBODEN
Akustikløsning:
828 m2 akustikpuds 
inkl. levering og montage.  
Pris: 800,- Pr. m2 DKK (ekskl.moms)
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1 .  LOFTPLADER TIL OPLIMNING 

Oplimningsplader har malede kanter og limes direkte på loftet med 
montagelim. Dette er en super god løsning til den prisbevidste forbruger, 
der vil have flest m2 lydabsorption for pengene. Loftprodukter til direkte 
oplimning er nemme at montere, dog skal det bemærkes at denne type 
af produkter er en permanent installation.

Produkttyper 3.  NEDHÆNGTE LOFTPLADER

Nedhængte loftflåder har den klare fordel at de svæver i justerbare wires. 
Det gør det muligt at få lyddæmpning placeret på loftflader som ellers 
ville være utilgængelige på grund af eksempelvis ventilationskanaler, 
sprinklersystemer, lysarmaturer etc. Nedhængte loftflåder er særligt 
effektive fordi flådernes bagsiden også er eksponeret for lydrefleksioner. 
Dermed absorberer nedhængte loftflåder lyd på både forside og bagside.

2.  AKUSTIKPUDS

Akustikpuds betegnes som den mest diskrete akustikløsning overhove-
det. Akustikpuds er effektive absorbenter skjult af et tyndt lag puds, der 
ligner et helt normalt loft. Dette produkt leveres i  forskellige overflade-
strukturer fra fint til groft samt indfarvet. Akustikpuds monteres typisk 
som et heldækkende loft.

4. VÆGABSORBENTER  

Vægabsorbenter er en god mulighed for at slå to fluer med et smæk – 
støjdæmpning og udsmykning. Med akustikbilleder får man foruden 
en super effektiv akustikløsning også mulighed for at forstærke 
restaurantens visuelle udtryk. Denne type af produkter udarbejdes med 
printede overflader, og der er derfor ingen begrænsninger med hensyn 
til farvevalg og motiver. Akustikbilleder er også kendetegnet ved en billig 
installation. De opsættes  nemt ved hjælp af almindelige vægbeslag.      

AKUSTIKLØSNINGER TIL ALLE TYPER AF RUM

E C O P H O NA K U A R T

Med AKUART og Ecophon får du markedets største og mest 
spændende sortiment af tilpassede akustikløsninger til både 
vægge og lofter. Hvad enten du skal bruge en simpel og billig 
løsning eller en større mere omfattende  totalløsning, så har 
AKUART og Ecophon altid løsningen.        
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Akuart A/S | Rådmandsgade 55, 2. floor | 2200 Copenhagen N
K: Margit Schmidt Pedersen
T: + 45 27 50 82 90
E: info@akuart.dk

www.akuart.dk/restaurant-larm

Ecophon A/S | Hammerholmen 18 E | 2650 Hvidovre
K: René Sjøberg 
T: +45 40 354 354
E: Rene.sjoberg@ecophon.dk

www.ecophon.dk/restaurant -larm

kontakt os allerede i dag for 
et uforpligtende tilbud 

Akustikvirksomhederne Ecophon og Akuart er gået sammen i en fælles kampagne for at 

dæmpe støjen og forbedre atmosfæren i danske restauranter. 


