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Made in Denmark

ÆSTETISKE METALLOFTER
PÅ DEN BEHAGELIGE REJSE
DAMPA´s metallofter er elegante, præcise og holdbare. Gennem årtier har DAMPAproduceret og leveret metallofter til lufthavne, togstationer, busterminaler og andet byggeri indenfor transportsektoren.
Metalloftet skaber en god sammenhæng mellem
bygning og transportmiddel takket være det stilrene og rå design. Dertil imødekommer DAMPA´s
metallofter kravene til store loftsflader i transportbyggeri ideelt.
Med mere end 60 års erfaring leverer DAMPA
fleksible loftsløsninger, med ekspertise fra dygtige
og engagerede medarbejdere. Produktion lokalt i
Danmark muliggør hurtig levering.
Metallofter er velegnede til integration af ventilation, sprinklere og de nye generationer af LED
lys. Gennem tæt samarbejde med førende lys- og
ventilationsproducenter byder DAMPA på adskillige muligheder for indbygningskomponenter.
DAMPA´s nedhængte lofter monteres præcist og
ubesværet i DAMPA bæreskinnesystemer. Ved
enkel de- og genmontage, gives der hurtig og
nem adgang til installationer, og lofterne bevarer
de flotte rene linjer, selv efter adskillige demonteringer.
Produktprogrammet omfatter både åbne og lukkede lofter i standard modulmål. Lakerede eller folielaminerede overflader på DAMPA´s lofter åbner
for et utal af designmuligheder.
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AKUSTIK
DAMPA´s metallofter sikrer et
uovertruffet akustisk miljø, som
kan tilpasses specifikke krav til
efterklangstid. Lofterne er den
optimale løsning til befærdede
områder, hvor et lavt støjniveau
fremmer behagelig atmosfære
og overblik for den rejsende.

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.

www.dampa.com

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.
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ge og lofter, der skal kunne modstå usædvanligt store
tryk- og trækkræfter. Systemet er det ideelle valg til steder,
hvor der er behov for et “robust” og modstandsdygtigt loft.
Panelet fremstilles af 1 mm aluminiumsbånd. Hvert enkelt panel
fastskrues til modulbæreskinnerne med bolt, møtrik og specialclips.

DAMPA Kassetter

DAMPA Kassetter i aluminium og stål, som Clip-In med eller uden fas til montering i skjult skinnesystem, og som Lay-in til montering i synlige T-skinner.
Kassetter leveres i standardmålene 600x600 mm og 300x300 mm. DAMPA kan endvidere
tibyde levering af de kendte Clip-In Kassetter i stål i nye dimensioner, eksempelvis imålene
300x1200 mm, 300x1500 mm eller 600x1200 mm.

DAMPA Interval
DAMPA´s Intervalprogram giver loftet et minimalistisk udseende. Den åbne areal mellem panelerne
kan varieres, hvilket skaber stor bredde i relation til design og funktion af loftet. DAMPA Interval leveres som standard i målene 40x30x40 mm. Andre dimensioner kan leveres efter behov.

DAMPA Planostile
DAMPA Planostile er stålkassetter i standardbredderne 300 og 600 mm og en længde op til 3200 mm.
Planostile fremstilles til Clip-In og Hook-On ophængssystemer. Den skarpe kant på kassetten giver
mulighed for en glat og ubrudt loftsflade.

DAMPA Panel
DAMPA Panel 10/200/300 er et lukket loftsystem med forskellige paneltyper og moduler. Alle paneltyper passer til den samme bæreskinne, hvilket giver et væld af individuelle kombinationsmuligheder.
Panelerne passer til såvel plane som krumme loftsflader.
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