
DAMPA Hygiejne
Til hygiejnisk- og klinisk krævende miljøer



FOKUS PÅ GOD HYGIEJNE MED 
AKUSTIKLOFTER 

DAMPA har produceret og leveret  
hygiejniske, elegante og driftsikre lofter 
til sundhedssektoren, i og udenfor  
Danmark, gennem flere årtier.

Til områder med høje krav til hygiejne  
og rengøring, som fx hospitaler, labo- 
ratorier, kantiner og storkøkkener,  
vil DAMPA® Clip-In være et naturligt  
valg til loftet. 

Den rengøringsvenlige overflade tåler 
både våd- og tør rengøring.  
Lofterne er testet op mod en stor del  
af de mest anvendte rengøringsmidler 
og metoder i sundhedssektoren og  
fødevareindustrien. Endvidere sikrer 
overfladen uønsket vækst af bakterier  
og andre mikroorganismer.

Ved valg af akustik indlæg, som er  
drysfrit, forhindres nedfald af partikler 
gennem de perforerede flader.  
Samtidigt sikres det at loftes akustiske 
performance er tilpasset områdets  
anvendelse.

Elegante, præcise og holdbare metallofter til  
hygiejnisk- og klinisk krævende miljøer
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HYGIEJNE
Den rengøringsvenlige overflade på DAMPA® Clip-In lofter tåler  

våd- og tør rengøring, og sikrer uønsket vækst af mikroorganismer. 

DAMPA® Clip-In lofter velegnede til hygiejnisk- og klinisk krævende miljøer,  

som hospitaler, laboratorier, kantiner og storkøkkener.

DAMPA® Clip-In kan leveres både perforeret og uperforeret med  

drysfrit akustik indlæg, der forhindrer nedfald af partikler  

igennem de perforerede flader. 



DAMPA® Clip-In 
Faset kant

• Godt indeklima og rengørings- 
venlig overflade

•  Til lofter, hvor ekstra forsegling  
med en fuge er nødvendigt 

•  De fasede kanter fremhæver  
det kvadratiske udtryk

• Velegnet til store loftarealer, som  
venteområder eller gangarelaer



•  Præcis niveuastyring skaber et 
strømlinet look til loftfladen 

•  Udtrykket kan forstærkes med  
perforation ud over kant 

•  Velegnet hvor der er særlige krav  
til hygiejne. 

•  Mulighed for kreative kombinationer 
med perforation og farver

DAMPA® Clip-In 
Skarp kant



DAMPA® Clip-In
Også til storkøkkener og kantiner

•  Godt arbejdsmiljø 

•  Bedre kommunikation blandt medarbejderne

•  Rengøringsvenlig overflade

•  Driftssikrer (de- og genmontage)

Storkøkkener, kantiner og skolekøkkener  
har ofte et højt støjniveau som kan påvirke 
medarbejderne.  
DAMPA® Clip-In kassetter med akustikfilt  
dæmper støjen, samtidig med at de høje  
hygiejnekrav imødekommes.

Bedre akustisk miljø i 
storkøkkener



DAMPA® Hook-On

DAMPA® Hook-On loftsystemet er den ideelle 
loftsløsning til gangarealer hvor der kræves  
hurtig og ubegrænset adgang til installationer.  
Med “easy access” funktionen svinger loft- 
elementet ned, når du skal op under loftet. 
Denne funktion opnås uden at gå på  
kompromis med designet.

Store fordele:

• Fleksibelt loft layout

• Hurtig og effektiv montering med kun  
tre basiskomponenter

• Nem adgang til rummet over loftet.  
“Easy access” gør, at loftelementet  
nemt svinger ned

• Lav vægt og effektiv lydisolering

Strømlinet løsning til gang- og opholdsarealer 
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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 lofter kan designes specifikt efter  
kundens ønske ved kombination af materialer, 
farver, dimensioner og perforationsmønstre.

Akustiklofter fra DAMPA har en særdeles lang 
levetid.  
Den nemme installation og demontage af  
lofterne betyder lavere udgifter til vedligehold  
og driftsøkonomi, som samlet resulterer i lavere 
totalomkostninger for byggeriet.

Akustikken er en vigtig del af arkitekturen og 
god akustik er uundværligt i ethvert byggeri. 
Hvad end det handler om arbejdsmiljø eller 
patienters heling, er akustikken en betydelig  
del af et sundt indeklima.  
Med DAMPA’s lofter opnås en exceptionel  
akustik. Lofterne har indlæg af akustikfilt,  
derudover kan der ilægges uld i pose eller  
polyester for yderligere akustikregulering.

DAMPA metallofter giver mulighed for integra- 
tion af en række funktioner, fx lys, ventilation, 
sprinklere, højtalere eller AV-udstyr.

VENTILATION  
Strammere krav til indeklimaet gør ventilation til 
et stort tema allerede fra projekteringens start.

På grund af perforeringen er DAMPA lofter 
særdeles velegnede til diffus ventilation som 
anvender indblæsning over en større flade så 
trykket reduceres og træk undgås.  
Fordelen ved diffus ventilation er, at der skabes 
et bedre indeklima.  

Det er også muligt at integrere ventilations- 
systemer, der placeres i rummet over loftet. 
Dette kan være aircondition eller andre  
indbygningssystemer.

LYS  

DAMPA har igennem flere års tæt samarbejde 

med førende lysproducenter udviklet løsninger 

til integrerede loftsbelysninger. 

DAMPA® LED Clip-In er en moderne og tidløs 

designløsning, hvor intergrationen er afgørende 

for det samlede udtryk af loftet.  

Med en garanteret levetid på >50.000 timer  
(15 års levetid ved normalt forbrug) og et meget 
lavt strømforbrug bliver den løbende driftsudgift 
reduceret betydeligt. 

• DAMPA® Klimalofter - for velvære og komfort •

Udfordringer med svingende temperaturer  
forebygges ved brug af DAMPA® Klimalofter. 
Ved at bruge køle-og varmeregulering fra loftet 
skabes et behageligt indeklima.

DAMPA® Klimalofter består af et integreret 
køle-/varmeelement der er effektivt fastgjort til 
bagsiden af loftelementet og således sikrer en 
hurtig og effektiv temperatur overførsel. 

Køle-/varmeelementerne kan integreres i både 
Clip-In kassetter og i Hook-On loftsystemer.

Med DAMPA® Klimaloft tilføres byggeriet en 
langsigtet energi-optimerende teknologi.

Akustik • Design • Økonomi •

• Integration - funktionalitet indbygges i designet •


