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Smart, gunstig 
og holdbart
Med fokus på skolens lydmiljø så presenterer vi skapdøren 
Akustikk. Lydabsorberende, miljøvennlig og prisgunstig - 
tre viktige egenskaper i en og samme konstruksjon.

Den vanligste lydabsorberingen i skoler er med 
absorbenter i tak. Vår nyeste skapdør Akustikk fungerer 
både som et komplement til allerede installerte 
lydabsorbenter i taket, og som en isolert lyddemper i de 
lokaler der det ikke er mulig å montere i tak. 

Når man velger Akustikk blir det billig å innrede nye 
lokaler, og mulig å ruste opp eldre – stammen fra gamle 
skap kan gjenbrukes og kun døren byttes ut til Akustikk. 
På denne måten forfremmes både økonomi og den 
sirkulære møbelflyten. For å dempe lyden mest effektivt 
på riktig høydenivå er konstruksjonen 180 cm høy, og 
fanger dermed opp støy fra mennesker som beveger seg i 
korridorene.

Akustikk døren er utformet med skolemiljøet i tankene. 
Konstruksjonen som består av metall og tekstil, er utformet 
for å absorbere og dempe kraftige lydbølger som oppstår 
i lokaler der tak, gulv og vegger består av harde material 
og få tekstiler. Gjennom å ha designet skapdøren med 
asymmetriske plasserte hull på for- og baksiden stoppes 
lydbølgene. Mellom fram- og bakside er det en 15 mm tykk 
tekstilplate som absorberer lydbølgene. Noe som gjør at 
lydbølgene reduseres vesentlig.

Design
Fargevariasjonen på tekstilplaten som 
synes gjennom hullene på fram- og 
baksiden av døren gir skapdøren en levende 
følelse.

For å oppnå best effekt er hullene utformet 
som avlange hull på forsiden av døren og 
med runde hull på baksiden.

Dør Akustikk har en konstruksjon av 
spesialprofilert stål. Døren er innfelt i 
karmen og har skjulte hengsler, og er 
utstyrt med en dørstopper. I tillegg til 
innvendig stålforsterkning rundt låshullet. 
Dør og dørstopperen pulverlakkeres i 
samme farge på begge sider.



Mindre støy,
mer konsentrasjon

for elevene



Virkning av støy i skolen
På elevhelseportalen i Sverige kan man lese hvordan bråk 
innvirker på elevers velvære. Det kan dessuten forårsake 
andre problemer, som f.eks.. tretthet, hodepine og stress. 
Støyen leder også til en dårligere taleoppfattelse, nedsatt 
konsentrasjon og redusert motivasjon.

I tillegg forstyrrer bråket elevenes tankeprosesser og påvirker 
deres mulighet til å huske hva de har lært. Noe som kan føre 
til redusert læring og prestasjoner. Hvor mye bråket påvirker 
elevene er veldig individuelt og kommer blant annet an på 
støyens egenskap, slik som styrke, varighet og i hvilken 
situasjon det opptrer. Også rommets utforming spiller en stor 
rolle for hvor mye elevene blir påvirket





Skolemiljø 
I korte trekk kan bråk beskrives som uønsket lyd som 
forstyrrer både menneskenes tilstedeværelse og evnen 
til å konsentrere seg. I skolen er bråk og høye lydnivåer 
et utstrakt miljøproblem, som påvirker elever som lærere. 
Ofte kommer bråket fra elevene selv, og en ond sirkel 
oppstår når elevene forsøker å overdøve bråket. Med 
det resultatet at støyen økes ytterligere. Når dette skjer 
risikerer de som befi nner seg i det støyfyllte miljøet å bli 
berørt av uønskete eff ekter.

Støy i klasserommiljøet er som oftest ikke så høyt at 
det er direkte skadelig for hørselen, med det kan være 
opprinnelsen til hørselsproblemer som følsomhet for lyd og 
øresus.

Testet i laboratoriemiljø 
Dørens lydabsorberingsegenskaper er målt og testet 
i laboratoriemiljø i henhold til ISO 354:2003 og den 
har lydabsorberingsklasse i henhold til ISO 11654:1997. 
For å kunne sikkerhetsstille kvaliteten og funksjonen 
på skapdøren, så har et tradisjonelt skoleskap 
gjennomgått de samme testene og resultatet verifi serer 
at konstruksjonen med asymmetriske hull og tekstilplate 
funger som planlagt. Grafene viser hvor eff ektivt dør 
Akustikk absorberer og demper lyd. 





Tekstilplaten i Akustikk består av resirkulerte materialer 
og er 15 mm tykk. En del er polyesterfiber som er produsert 
av resirkulerte plastflasker. Resten består av rester av 
tekstil fra produksjon av klær og industrien. Noe som 
gjør at platen, som oftest har en grå nyanse, kan bli 
melert. Variasjonen av fargen som synes mellom hullene 
i dørens for- og bakside gir dørene en følelse av liv.For 
selve ståldøren så finnes det en del farger å velge mellom 
fra vårt standard fargekart, men om du er ute etter en 
spesifikk farge så finnes også muligheten til å velge en 
valgfri RAL-farge.

Farger
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