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Metallofter 
optiMerer 
arbejdsraMMerne
For JØNI A/S handlede det om at skabe optimalt arbejdsmiljø 
og minimere behovet for rengøring og vedligeholdelse, da virk-
somheden skulle vælge lofter til sit nye domicil. Derfor kontak-
tede de DAMPA, som leverede helt ensartede loftsflader op-
bygget af metalkassetter.

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

H
os JØNI A/S, der er pro-
ducent af storkøkken-
udstyr, stilles der alsi-
dige krav til lokalernes 

daglige funktionalitet og fremtræ-
den, så medarbejderne får optimale 
rammer omkring deres arbejde. 
Derfor er virksomheden i år flyttet 
til et nyt domicil i Odense med mere 
plads og bedre forhold end i de tidli-
gere lokaler.

Ønskede velafprØvede 

lØsninger

I projektet, som er tegnet af Harre-
bek Arkitekter og udført af NJ Grup-
pen, har der været stort fokus på de 
indendørs loftsløsninger, fortæller 
adm. direktør Lars Jørgensen fra 
JØNI A/S, som selv har været dybt 
involveret, siden de første streger 
blev tegnet:  

– Vi lagde vægt på, at lofterne skulle 
være gedigne, pæne, økonomiske 
og lette at vedligeholde. Og ligesom 
med resten af løsningerne til den nye 
bygning gik vi her efter kendte og 
velafprøvede produkter, som vi vid-
ste, at vi kunne stole på. 

Lars Jørgensen understreger, at et væ-
sentligt hensyn for virksomheden var 
akustikken og lofternes lydabsorbe-
rende egenskaber. Man havde nemlig 
valgt klinkebelægning på alle gulv-
flader for at lette rengøringen. Der-
for overvejede virksomheden først 
akustikplader i mineral- eller glasuld, 
men valgte at gå en anden vej: 

– Vi var lidt bekymrede over ved-
ligeholdelsesperspektiverne i aku-
stikplader og endte med at vælge 
metallofter med akustikfilt. Forde-

len ved metallofterne er, at de ikke 
alene er lette at rengøre, men også 
nærmest vedligeholdelsesfrie. Der-
udover bliver loftsfladen helt ensar-
tet, fortæller han.
Efter installationen var såvel arkitekt 
som entreprenør yderst tilfredse med 
akustikken i de store åbne arealer, lige-
som metalloftets glans matcher glan-
sen på domicilets gulvfliser og gør, at 
hele miljøet fremstår eksklusivt.  

let adgang til overliggende 

installationer

Den valgte loftsløsning blev leveret 
af loftsproducenten DAMPA, der li-
gesom JØNI A/S har salg og produk-
tion på Fyn. De korte afstande mel-
lem producent, bygherre og senere 
byggeplads gjorde det let at holde en 
tæt dialog undervejs og sikre effektiv 
levering af de ønskede løsninger.

Konkret består løsningerne af ca. 
3000 m2 DAMPA Clip-in stål- og 
alu-kassettelofter, som monteres i 
skjult bæreskinnesystem. Clip-in-
løsningen kendetegnes ved at være 
nem at montere og demontere, li-
gesom DAMPA bl.a. har leveret 
loftslemme, som giver let adgang til 
de overliggende installationer. 

I kontorarealerne er der anvendt 
stålkassetter med ilimet hvid aku-
stikfilt og ilagt mineraluld i pose, så 
loftet opleves som én samlet flade. 
I køkkenarealerne, hvor der er krav 
om et hygiejneloft, er der anvendt 
alu-kassetter, der tåler fugt fra ren-
gøring og madlavning. Begge kasset-
tetyper har en levetid på over 20 år.  


