
Akustikløsninger med landsdækkende montage



Kriterierådet er garant for, at Möbelfaktas kravspecifikation er udviklet i samråd med alle 
interessenter og i tråd med standarden for miljømærkning Type I, efter SS-ISO 14024.

Kriterierådet består af repræsentanter fra møbelvirksomheder, akademi, brancheforeninger, 
indkøbsmyndigheder og ledes og koordineres af repræsentanterne fra Møbelfakta.
Kriterierne skal løbende opdateres ud fra gældende standardisering, i forhold til ny 
videnskab og nye lov- og markedskrav. 

Miljøovervågning er også en vigtig del af rådets arbejde.
For at få et transparent og videnskabeligt syn på et produkts miljøpåvirkning, kan man 
udføre en livscyklusanalyse (Life Cycle Assessment).
En LCA tager højde for hvert trin i produktets levetid, fra høst af råvarer til produktion 
og slut-levetid.

Livscyklusanalyser af Ecophon produkter udføres i overensstemmelse med ISO 14040 og giver 
et fuldstændig transparent overblik over vores miljøpåvirkning.
EPD (Miljødeklaration)

Output fra et produkts livscyklusanalyser kan behandles og præsenteres på en standardiseret 
måde i et dokument kaldet miljødeklaration (EPD).

En EPD er en type III miljødeklaration, hvilket betyder, at den altid skal revideres og certificeres af 
en tredjepart. 
Ecophons EPD udføres i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Tredjepartsverifikation 
udføres af det svenske miljøinstitut IVL.

Miljø - en vigtig faktor



Akustikløsninger med flotte design



Hvordan vi gør

01 02 03 04 05
Dialog hos kunden 

og måling af 
genklang og støj

Fremsendelse af 
løsningsforslag

Aftale om levering af 
akustikløsning

Produktion 
og montage

Opfølgning på det 
leverede – svarer det 
til forventningerne?

Præcise beregninger af rumakustikken
Vi baserer vores løsninger på et gennemgående tjek af jeres rumakustik, der hvor problemet er 
lokaliseret.

Vi laver præcise opmålinger af rummene og identificerer overfladetyper. 
Vi finder den nøjagtige efterklangstid og kan dermed se, hvor stor absorptionskoefficienten 
skal være i akustikløsningen.

Ud fra disse beregninger beslutter vi, hvor meget materiale der skal anvendes, og hvordan vi 
sænker støjniveauet på den mest effektive måde.

Det samler vi i et tilbud, som er bedst og mest økonomisk fordelagtigt.

Vores proces til at finde frem til din akustikløsning
Oftest foregår det i 4 trin:

Vi inspicerer lokationen og måler rumakustikken.
På baggrund af vores beregninger kommer vi med forslag til akustikløsning. 
Skal der f.eks. fokuseres mest på efterklang, lydniveau eller taleklarhed?

Sammen med dig finder vi frem til de individuelle designs og materialer til din akustikløsning.
Vi rådgiver dig i montering af din nye akustikløsning. Hvis du ønsker det, tilbyder vi 
landsdækkende montage, så du slipper for selv at gøre det.

Støj kan komme i mange forskellige former, og problemet kan have forskelligartede udtryk. 
Fordi problemet kan se forskelligt ud, skal der også være forskellige løsninger.

Skal lydniveauet f.eks. være ekstraordinært lavt i det pågældende rum? Er det godt eller skidt, hvis 
rummet har meget efterklang? Er det meget vigtigt, at tale er nemt at forstå?

Alt dette afklarer vi med dig og tager højde for i vores planlægning af din rumakustik.



Akustikpaneler samt loftsløsning

VK-Smartframe - akustikvæg VK-Smartframe - akustikvæg

Totalløsning til kontore i 3 etager

VK-Alufram - kan fås med eget print 
og valgfri rammefarve

VK-skærmvæg - kan fås med eget print 
og størrelse efter eget valg

VK-Industry - løsning til industri haller
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Støj i på arbejdet og i skolen

Støjniveauet er ofte højt hvilket er et problem for medarbejdernes arbejdsmiljø og elevernes 
indlæring.

Støj er skadelig eller generende lyd. 
Når man skal afgøre, om et høreindtryk skal betegnes som lyd eller støj, er det afgørende, 
om lyden er ønsket eller uønsket. 
Hvad man opfatter som støj er individuelt. 

Det, som for den ene er sød musik, kan være støj for den anden. 
Man skal dog være klar over, at selv lyd, man nyder, kan være skadelig. 
Også den generelle arbejdssituation spiller ind, herunder psykiske faktorer som tidspres eller 
flere samtidige arbejdsopgaver. 

Ørets evne til at opfatte lyd starter ved ca. 20 Hz og 
slutter ved ca. 18.000 Hz (18 kHz). De værdier gælder 
dog kun for “unge friske ører”, som hverken 
aldersmæssigt eller på anden måde har lidt høretab. 

Voksne mennesker, som har været udsat for støj eller 
sygdom mv., vil normalt kun kunne opfatte lyde op til 
14–16 kHz. Ørets følsomhed er størst i området 1–4 kHz.

Regler og anbefalinger

Arbejdstilsynets vejledning eller Bygningsreglementet anbefaler efterklangstiden på kontorer. 
SBi-230 vedrørende Bygningsreglement 2010: 
Forslag til projekteringsværdier for kontorbyggeri: 
•  I enkeltpersonkontorer og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s. 
•  I flerpersonkontorer bør absorptionsarealet A være større end 1,1 x gulvarealet. 

At-vejledning A.1.16. Akustik i arbejdsrum: 
Absorbtionsarealet bør være mindst 0,9 x gulvarealet i kontorer over 300 m3 og 0,8 i kontorer 
under 300 m3 (300 m3 er fx et lokale på 100 m2 med tre meter til loftet).
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MENNESKETS HØREGRÆNSER

Ørets følsomhed er størst omkring 
4.000 Hz, som man kan se på høretær-
skelkurven. Smertegrænsen ligger på 
omkring 120 dB. Undervisning foregår i 
taleområdet, så lydforholdene i fre-
kvensområdet 125–4.000 Hz er af afgø-
rende betydning.


