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STÆRKE METALLOFTER
TIL HOSPITALER
DAMPA´s metallofter er elegante, præcise og
holdbare. Gennem årtier har DAMPA produceret
og leveret metallofter til hospitalsbyggerier i og
udenfor Danmark.
Med mere end 60 års erfaring leverer DAMPA
fleksible loftsløsninger, fra egen fabrik lokalt i
Danmark.
Metallofter er velegnede til integration af ventilation, sprinklere, de nye generationer af LED lys og
køle-/varme armaturer. Gennem tæt samarbejde
med førende lys- og ventilationsproducenter byder DAMPA på adskillige muligheder for indbygningskomponenter.
DAMPA´s nedhængte lofter monteres præcist og
ubesværet i bæreskinnesystemerne. Ved enkel
de- og genmontage, gives der hurtig og nem adgang til installationer, og lofterne bevarer de flotte
rene linjer, selv efter adskillige demonteringer.

HYGIEJNE
Den rengøringsvenlige overflade på DAMPA´s metallofter tåler tør og våd rengøring, som effektivt hæmmer
udviklingen af micro organismer.
Metallofterne har et inlæg af akustikfilt, som er drysfri og
forhindrer nedfald af partikler igennem de perforerede
flader. Alle loftstyper kan endvidere leveres med en antibakteriel overflade.

AKUSTIK
skarphed

præcision

DAMPA´s metallofter sikrer et uovertruffet akustisk miljø,
som kan tilpasses specifikke krav til efterklangstid. Lofterne er den optimale løsning til lokaler, hvor der kræves et højt koncentrationsniveau og til områder, hvor der
ønskes et behageligt miljø.

hygiejne
integration

æstetik
ØKONOMI
Levetiden på DAMPA´s metallofter er særdeles lang.
Den nemme installation og demontage af lofterne betyder lavere udgifter til driftsvedligehold, som samlet set
resulterer i lavere totalomkostninger.

DESIGN
Fleksibiliteten i metal giver stort set uanede muligheder
for at udnytte DAMPA´s lofter som designelement - uanset om det er stål eller aluminium, og både med hensyn
til form, dimension og overflader.

DAMPA Clip-in Kassette
Med egenskaber som god akustik, rengøringsvenlig overflade og drysfri akustikfilt er DAMPA Clip-in Kassette det perfekte valg til sengestuer, operationsstuer og andre områder,
hvor høj hygiejne spiller en vigtig rolle.
Kassetten kan de- og genmonteres præcist igen og igen
uden at tage skade, og loftsfladen vil bevare de rene linier.
DAMPA Clip-in Kassette kan med fordel integreres med
køle-/varme armaturer.

DAMPA Hook-on Panel
Hook-on paneler er den ideelle loftsløsning til gangarealer, hvor eftersyn eller ændring af installationer
kræver nem og hurtig adgang. Det enkelte element i
det nedhængte loft kan de- og genmonteres uden at
tage skade.
DAMPA Hook-on kan blive hængende i de bærende
konstruktioner under demontagen og nemt og præcist
genmonteres.
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DAMPA Clip-in Kassette
DAMPA Kassetter i aluminium og stål, som Clip-In til montering i skjult skinnesystem, og som Lay-in til montering i synlige
T-skinner.
Kassetten produceres med 5 mm fas eller skarpkantet.
Perforeringen kan slutte med en uperforeret bord eller fortsætte
ud over kant for en ens og endeløs udseende loftsflade.
DAMPA Clip-In Kassette leveres som standard:
Format 600x600 mm
Farvekode 4747-2 (svarende til RAL 9010)
Perforation ST 15 / AL 15 (ø1,8 mm) med ilimet sort akustikfilt

DAMPA Hook-on panel
DAMPA Hook-on er loftspaneler monteret i et skjult skinnesystem, der tillader demontage af hvert enkelt panel uden
brug af værktøj.
Hook-on panel er et fritbærende loft og derfor særdeles velegnet til gangarealer. Loftsystemets paneler leveres i stål
med bredder fra 300 til 600 mm og længder på max. 3200
mm. En pladestørrelse på maximalt en m2 anbefales.
Paneler produceres med skarp kant. Perforeringen kan
slutte med en uperforeret bord eller fortsætte ud over kant,
hvilket giver forskellige designmæssige muligheder.

DAMPA Clip-in Kassetter og Hook-on Paneler er fremstillet i overensstemmelse med
Kvalitetsstyringssystemet, DS/ EN/ ISO 9001:2008.

DAMPA produktprogram omfatter også:

DAMPA Panel

DAMPA Interval

DAMPA Klimaloft

• Lukket loftssystem
• Bredde 10/200/300 mm
• Plane og krumme loftsflader

• Åbent loftssystem
• 40x30x40 mm
• Variabelt areal ml. panelerne

• Køle-/varmeloft
• 600x600 mm Clip-in Kassette
• Sundt indeklima
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