
PRESENTATION DÄMPA
Introducerar TM och konceptet Dämpa



Bord Dämpa

Vi är glada över att kunna erbjuda nya generationens ljuddämpande bord!

När vi för ett par år sedan kunde erbjuda våra bord med ljuddämpande matta, var det en fantastisk 

förbättring.

99 dB, jämfört med 105 dB för ett vanligt laminatbord, innebar ju en minskning med 6 dB! En 

ljuddämpning med 7-8 dB upplevs som en halvering av ljudet!  Mycket uppskattat.

Nu har vi tagit ett ännu större steg…!

Vi kan erbjuda Dämpa laminatbord och Dämpa mattbord med helt nya egenskaper.

Med nya Dämpa laminat/mattbord delar vi upp ljudfunktionerna i två delar:

Som tidigare minskar vi kontaktljud, dvs. sådant ljud som uppkommer när vi ställer ner saker på bordet, 

t.ex. porslin, bestick eller andra hårda saker. Denna gång har vi lyckats sänka, från ursprungliga 105 dB, 

till smått fantastiska 93 dB = minskning med 12 dB jämfört med original!

Vi har dessutom lagt till en ljudabsorberingsfunktion på undersidan av bordet. Detta tar hand om det 

”luftljud” som uppkommer när vi pratar eller skrapar med fötterna på golvet osv. Ljudabsorbenter brukar 

sitta i tak, men ju tidigare man tar hand om luftljudet desto mindre störs man av ljudnivån.



Kontaktljud

• Vanlig missuppfattning

• Golvtillverkarens ljudprov är rättvisande även för bord

• Föregångare

• Laminatbord 105 dB

• Gerflor, Tapiflex, Acczent, Linoleum, Akustik 99 dB

• Dämpa

• Laminat 93 dB

• Matta 93 dB



Luftljud, absorption

• Vanlig missuppfattning

• ”Matta på båda sidor ger nämnvärt bättre absorption”

• Dämpa absorberar luftljud 5 ggr bättre än en vanlig 

bordsskiva

• Dämpa minskar oljudet från stolskrap, fötter, allmänt oljud



Dämpa sammanfattning



Övrigt sortiment

• Bord

• Maria – massivt u-rede bok/björk
• Laminat, matta, Dämpa

• Metall – metallunderrede
• Laminat, matta, Dämpa

• Böjträ
• Laminat, matta

• Skivor
• Laminat, matta

• Dämpa – anpassat för specifika u-reden/stativ

• Softlaminat med ljuddämpande yta

• Skärmvägg Dämpa

• Stol Malla

• Pall, böjträben

• TM-innervägg
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