


1

Metallofter soM designeleMent

DAMPA´s metallofter er elegante, præcise og hold-
bare. Gennem årtier har DAMPA produceret og le-
veret metallofter til blandt andet hospitaler, under-
visningsinstitutioner, lufthavne og kontorbyggeri i 
og udenfor Danmark.

Med mere end 60 års erfaring leverer DAMPA flek-
sible loftsløsninger, med ekspertise fra dygtige og 
engagerede medarbejdere og produktion lokalt i 
Danmark, som muliggør hurtig levering.

Metallofter er velegnede til integration af ventila-
tion, sprinklere og de nye generationer af LED lys. 
Gennem tæt samarbejde med førende lys- og ven-
tilationsproducenter 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.

Produktprogrammet omfatter både åbne og lukke-
de lofter i standard modulmål. Lakerede eller folie- 
laminerede overflader på DAMPA´s lofter åbner for 
et utal af designmuligheder.

www.dampa.dk
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daMPa Planostile
stålkassetter i standardbredderne 300 og 
600 mm med en længde op til 3200 mm. 
Planostile fremstilles til Clip-in og hook-On 
ophængssystemer. Den skarpe kant på kas-
setten giver mulighed for en glat og ubrudt 
loftsflade.
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daMPa Panel
DAMPA Panel 10/200/300 er et lukket loft-
system med forskellige paneltyper og mo-
duler. Alle paneltyper passer til den samme 
bæreskinne, hvilket giver et væld af indivi-
duelle kombina tions muligheder. Panelerne 
passer til såvel plane som krumme lofts-
flader.
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DAMPA´s intervalprogram giver loftet et mini-
malistisk udseende. Det 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 interVal
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DAMPA kassetter i aluminium og stål, 
som Clip-in med eller uden fas til mon-
tering i skjult skinnesystem, og som 
Lay-in til montering i synlige t-skinner. 
DAMPA kan endvidere tilbyde levering 
af de kendte Clip-in kassetter i stål i 
nye dimensioner, eksempelvis i målene  
300x1200 mm, 300x1500 mm eller 
600x1200 mm

daMPa Kassetter

daMPa aps 
dK-5690 tommerup 
+45 63 76 13 00 
dampa@dampa.dk 
www.dampa.dk

rEFErENCEr
8.   Nykredit krystallen
9.   Psykiatrisk hospital Esbjerg
10. Brørup sparekasse
11. Viborg rådhus
12. CPh Lufthavn
13. Magasin kgs.Lyngby 
14. Metropolskolen

Forside: 

Danfoss
Operahuset kbh.
Aalborg sygehus Medicinerhuset

1. Deloitte
2. sund og Bælt
3. Punkthusene 
4. syddansk Universitet
5. Lægehuset i hinnerup
6. CPh Lufthavn
7. Brdr. Friis
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Med samme designmuligheder som 
DAMPA kassetter, men med et
indlæg af stenuld opfyldes kravene 
i akustisk klasse A, som imødekom-
mer behov for god akustik på blandt 
andet uddannelsesinstitutioner.

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

Levetiden på DAMPA´s metallofter 
er særdeles lang. Den nemme in-
stallation og demontage af lofterne 
betyder lavere udgifter til driftsved-
ligehold, som samlet set resulterer 
i lavere totalomkostninger.

DAMPA´s metallofter sikrer et uover-
truffet akustisk miljø, som kan tilpas-
ses specifikke krav til efterklangstid. 
Lofterne er den optimale løsning til lo-
kaler, hvor der kræves et højt koncen-
trationsniveau og til områder, hvor der 
ønskes et behageligt miljø.
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