
Vi forbeholder os ret til ændringer  
uden varsel.

DAMPA® Interval 31/32/33
Unikt design med Interval Paneler



ENDELØSE DESIGN MULIGHEDER

DAMPA Interval 31/32/33 er en åben loftsløsning, der er designet  
med et synligt ophængssystem. De tre panelmoduler, der alle passer til  

den samme bæreskinne, giver mulighed for at skabe et lineært loft  
med et væld af kombinationsmuligheder.

Farver
Det store udvalg af farver, og mulighederne  
for at kombinere dem, gør at loftet kan være 
fuldstændigt annonymt, eller en betydende  
del af rummets design.

Akustikfilt
Kombinationen af perforation og et akustisk 
indlæg fastlimet på bagsiden af kassetterne 
bidrager til optimal akustik.

Den akustiske filt er drysfri og forhindrer samti-
dig nedfald af partikler igennem de perforerede 
kassetter.

Bæreskinnesystem
I det synlige bæreskinnesystem fastgøres  
panelerne til bæreskinnerne – uden brug af 

værktøj.

Integration
Lys og ventilation integreres i loftet ved ind-
bygning af specielt designede armaturer, der  
er tilpasset i form og farve. 

Adapterplader fås i matchende farver til indbyg-
ning af downlights. 

Kvalitet
Alle DAMPA’s loft systemer er fremstillet med 
høje standarder inden for tætte tolerancer for at 
sikre en nøjagtig, hurtig og pålidelig installation.

DAMPA’s loft systemer er produceret i henhold 
til DAMPA’s Quality Management System.

Moduler
Alle moduler monteres i det samme bære-
skinnesystem, hvilket øger mulighederne for 
kreativ udfoldelse.

Interval 31: Modul 100 mm 

Interval 32: Modul 200 mm

Interval 33: Modul 300 mm

Alle typer har et mellemrum på 45 mm  
mellem panelerne. 

DAMPA Interval 32/33 har ende lukning, mens 
DAMPA Interval 31 fås med endelukning efter 
ønske.

Paneler leveres som standard i længder fra  
600 til 6000 mm

Perforation Moduler Integration

Design
DAMPA® Interval 31/32/33 giver mulighed  
for individuelt design via en kombination af 
moduler på 100, 200 og 300 mm. 

Et mellemrum på 45 mm mel lem panelerne 
giver loftet et lineært udseende og understreger 
de dybe, firkantede aluminium profiler. 

Materiale
DAMPA® Interval 31/32/33 fremstilles af  
aluminiumbånd på et profileringsanlæg, som 
sikrer ensartethed.

Perforation
Panelernes perforation giver en kombination  
af god akustik og æstetisk udseende. 
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Mellemrummene mellem DAMPA® Interval 
31/32/33 panelerne giver loftet et lineært  
udseende og understreger de dybe, firkantede 
aluminium profiler. 

De forskellige moduler på 100, 200 og 300 mm 
kan kombineres på et utal af måder hvilket giver  
fuld fleksibilitet i designet.

 

De angivne afstande mellem modulbæreskinner 

og stropper er maksimalafstande.

Installation DAMPA® Interval 31/32/33

Ved montering i den samme i den samme 
modulbærekinne får alle paneler et mellemrum 
på 45 mm.
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Max. afstand Aluminium

A 300 mm

B 1800 mm

C 1800 mm

Stroplås nr. 5 med Strop nr. 5 placeres i 
modulbæreskinnens huludstansninger. 
Stroppens udtræksværdi skal være mindst 
2,5 x stropbelastningen

Modulbæreskinnerne samles med  
Bæreskinnelaske nr. 26. Anbring lasken 
over bæreskinneenderne og fastgør hver 
enkelt bæreskinne ved at skyde to pop- 
nitter med en diameter på 3,2 mm ind i de 
udstansede huller. 

Derved holdes modulet automatisk på 
plads. 

Ved montering af lofter, hvor der skal  
anvendes paneler med en længde  
på over 6 meter, kan panelerne samles  
med det nødvendige mellemrum  
mellem panelenderne. 
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Modul 100 mm, materialetykkelse 0,45 mm
Modul 200 mm, materialetykkelse 0,55 mm
Modul 300 mm, materialetykkelse 0,70 mm

Produkt Gennemsnitligt  Emballering 
 materialeforbrug

Modulbæreskinne nr. 37 0,80 m/m2 10 stk./bundt

Bæreskinnelaske nr. 26 0,20 stk./m2 150 stk./kasse

Stroplås nr. 5 0,50 stk./m2 350 stk./kasse

Strop nr. 5 0,25 m/m2 100 m/rulle
(nedhængt 500 mm)

Strop nr. 5
Mål: 1 × 14 mm

Længde: 100 m

Materiale: Galvaniseret stål

DAMPA® Interval 31/32/33

Bæreskinnelaske nr. 26
Mål: 21 × 25 × 250 mm

Materiale:  Galvaniseret stål

Modulbæreskinne nr. 37
Mål: 30 × 63 × 4000 mm

Materiale: Galvaniseret stål

Overflade: Sortlakeret

Adapterplade til downlight
Overflade: Lakeret

Stroplås nr. 5
Mål: 175 × 40 × 26 mm

Materiale: Fjederstål

Vi forbeholder os ret til ændringer  
uden varsel.

Adapterplade til downlight fås i modul 300 mm, i farve efter ønske og kan monteres  
direkte i DAMPA® Interval 31/32/33 systemet.  
Adapterpladen kan leveres med udstanset hul, der passer til den valgte downlight.  
Det kan være nødvendigt at anvende ekstra stropper på grund af den øgede vægt.

For at undgå bevægelser i loftfladen  
fast gøres modulbæreskinnerne til væggen. 
Den første og den sidste modulbære- 
skinne fastgøres vinkelret på væggen for 
omtrent hver 2000 mm. 

Den synlige afstøtning bør males sort. 
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DAMPA, DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00, dampa@dampa.dk, www.dampa.com


