
D. P. INTERNATIONAL
effektiv støjdæmpning - så det kan høres

Er dine lokaler indrette med rene linjer, hårde
overflader og store åbne planløsninger - opstår der
nemt en ubehagelig rumklang i form af ekko, der
gør lokalerne ubehagelige at opholde sig i ...

Få løst problemet med en flot og elegant løsning ...

D.P. INTERNATIONAL

Dårlig akustik
i boligen ?

Vore lydabsorbenter dæmper effektiv den ubehagelige rungende resonans i lokalet , og du
vil opleve et helt nyt lokale der er til at holde ud at opholde sig i og hvor samtale igen bliver
behagelig ...



Problemet med dårlig akustik opstår fordi glatte og hårde flader reflekterer lyd. Er der overvægt af store flader af beton
eller  mursten, gips, klinker, glas eller ligefrem stål og træ; bliver lyde ikke absorberet i rummet, men tilbagekastes fra
vægge, gulve og lofter. Det medfører en lang efterklangstid, der giver et meget forhøjet støjniveau.

Helt konkret betyder det for eksempel, at samtalekøkkenet er svært at samtale i, fordi det forplumprede lydbillede gør det
svært at høre, hvad der bliver sagt.

Samtalekøkkener og loft til kip .....

Moderne arkitektur med rene linjer, hårde overflader og store åbne planløsninger er populært som aldrig før. Enkeltheden
og de rå materialer tiltrækker mennesker. Det er smukt, let og rent. Men det rene design og hårde flader kan gå hårdt ud
over støjniveauet. Rigtig mange moderne køkken-alrum og opholdsrum er simpelthen ikke egnede til at opholde sig i, fordi
man ikke føler sig afslappet i omgivelserne.

FOCUS - effektiv absorbent til støjdæmpning i boligen ...

Rumakustisk
regulering D.P. INTERNATIONAL

Ring på
86 45 43 00

og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........
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"Gør det selv" startpakken

Vi tilbyder gratis finansiering ?

Startpakken indeholder et antal absorbenter i pladeform og øvrige materialer der skal anvendes. I startpakken forefindes
de nødvendige antal limtuber eller skruer, lim-/fugepistol, bomuldshandsker, ansigtsmaske og overtræksdragt; ja - kort sagt,
alt hvad der skal bruges for at komme i gang med støjdæmpningen.

"Gør det selv" konceptet gør der derfor økonomisk interessant, da der spares rigtig mange penge ved at gøre det selv; i
stedet for at betale til håndværkere og montører.

D.P. INTERNATIONAL
gør noget ved det ...

Dårlig akustik, specielt i køkken-alrum er desværre et
meget udbredt fænomen i rigtig mange boliger. Men
den dårlige akustik kan dæmpes meget effektiv for
relativ få økonomiske midler.
Mange er stadig af den overbevisning, at
støjdæmpning koster "en bondegård". Men det er
ganske enkelt ikke korrekt.
For en investering på mellem kr. 10.000,- og kr. 20.000,-,
kan de fleste danske moderne køkken-alrum
støjdæmpes ganske effektivt.

D.P. INTERNATIONAL leverer et koncept i form af en "gør det
selv" løsning, hvor der leveres en færdig startpakke
indeholdende alt der skal bruges for udførelsen af
støjdæmpningen. De støjdæmpende flåder i pladeform
skrues eller limes på underlaget primært under loftet og på
væggene. Absorbenterne opsuger ganske enkelt støjen når
lyden rammer absorbenterne; og lyden kastes derved ikke
tilbage og rundt i lokalet. Absorbenterne virker nærmest som
"støjmagneter", og efterklangstiden reduceres herved
ganske betragteligt.

"Gør det selv" støjdæmpning

Det store køkken-alrum inviterer til børns leg, og vi elsker at der nu er rigeligt med plads til liv !
Men løb, råb og legetøj mod gulv gør rummet mere larmende end livlig. Når man har gæster på besøg, er det svært at
følge med i samtaler. Når børnene leger, kan de voksne ikke tale sammen - uden at det bliver anstrengende. Vi hører ikke
så ofte baggrundsmusik, for der er jo støj nok i forvejen.

Ring på
86 45 43 00

og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........

Som privatkunde hos D.P. INTERNATIONAL, har du mulighed for at få finansieret dit køb ganske gratis via vores
samarbejdspartner Resurs Bank.
Du betaler  0  renter,  0  gebyrer og  0  udbetaling. Du bestemmer selv løbetiden op til 36 måneder.
Minimumskøb er dkr. 5.000,00 incl. moms og du kan købe helt op til dkr. 60.000 incl. moms ved finansiering.

Kontakt os allerede i dag - og hør nærmere om dine muligheder for finansiering .....
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"Gør det selv" støjdæmpning

"Gør det selv" startpakken

"Gør det selv" startpakkens 20 stk. støjdæmpende plader
dækker normalt behovet til lokaler på 20-24 m² (gulvareal).

Efterfølgende leverancer :
Pakke med 20 stk. støjdæmpende plader / 6 stk. limtuber
dækker behovet til lokaler på ekstra 20-24 m² (gulvareal).

20 stk. støjdæmpende plader 600 X 600 X 20 mm.
6 stk. limtuber til montering (1 tube lim rækker til ca. 3,5 plader).
1 stk. lim-/fugepistol til limtuberne.
1 sæt bomuldshandsker.
1 stk. engangs overtræksdragt.
1 stk. engangsmaske.
1 stk. montagevejledning.

På vores YouTube kanal, kan du også se en video, der viser og forklarer hvordan du selv monterer absorbenterne - trin for
trin. I startpakken forefindes alt du skal bruge for monteringen.

Du finder vores YouTube kanal på:     www.youtube.com/channel/dpinternational

Vil du ikke selv montere, kan du vælge at lade os forestå monteringen. Kontakt os og lad os give dig et godt tilbud.

"Gør det selv" startpakken består af følgende:

Se vores videoer på YouTube .....

På vores YouTube kanal kan du se vore videoer fra nogle
kunder vi har monteret vore akustikplader i loftet i
køkken-alrum. Du kan her se hvor diskret løsningen er.
Akustikpladerne måler 60,0 cm X 60,0 cm og fylder kun 2,0
cm i tykkelsen.
Akustikpladerne skæmmer derfor ikke, og er meget
nemme selv at montere.
Har du eks. lampeudtag og/eller lysspot i loftet, er
akustikpladerne grundet  størrelsen nemme at montere
uden at komme i berøring af disse lampeudtag og/eller
lysspot.
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D.P. INTERNATIONAL  �  Sjællandsvej 27 D  �  DK-9500 Hobro
Telefon : 8645 4300  �  E-mail : info@dp-international.dk  �  Website : www.dp-international.dk  �  Webshop : www.fluenet-online.dk


