
Akustikløsninger



Sådan løser vi problemer 
med akustikken
Vores proces er baseret på systemer, vi har udviklet i samarbejde med BST, arbejdstilsynet og rådgivende ingeni-
ører.

Der er dermed intet, der er overladt til tilfældighederne, når vi løser akustikproblemer.

Støj kan komme i mange forskellige former, og problemet kan have forskelligartede udtryk. Fordi problemet kan 
se forskelligt ud, skal der også være forskellige løsninger.

Skal lydniveauet f.eks. være ekstraordinært lavt i det pågældende rum? Er det godt eller skidt, hvis rummet har 
meget efterklang? Er det meget vigtigt, at tale er nemt at forstå?

Alt dette afklarer vi med dig og tager højde for i vores planlægning af din rumakustik.

Præcise beregninger af rumakustikken

Vi baserer vores løsninger på et gennemgående tjek af jeres rumakustik, der hvor problemet er lokaliseret.

Vi laver præcise opmålinger af rummene og identificerer overfladetyper. Vi finder den nøjagtige efterklangstid og 
kan dermed se, hvor stor absorptionskoefficienten skal være i akustikløsningen.

Ud fra disse beregninger beslutter vi, hvor meget materiale der skal anvendes, og hvordan vi sænker støjniveauet 
på den mest effektive måde.

Det samler vi i et tilbud, som er bedst og mest økonomisk fordelagtigt.

Vores proces til at finde frem til din akustikløsning

Oftest foregår det i 4 trin:
• Vi inspicerer lokationen og måler rumakustikken.
•  På baggrund af vores beregninger kommer vi med forslag til akustikløsning. Skal der f.eks. fokuseres mest på 

efterklang, lydniveau eller taleklarhed?
•  Sammen med dig finder vi frem til de individuelle designs og materialer til din akustikløsning.
•  Vi rådgiver dig i montering af din nye akustikløsning. Hvis du ønsker det, tilbyder vi landsdækkende montage, så 

du slipper for selv at gøre det.

Hvilken type rum skal akustikløsningen være i?

Akustikløsningen vil altid afhænge kraftigt af den type rum, den skal laves til.

Er rummet f.eks. åbenplan? Er der hårde overflader?



Lydabsorberende opslagstavler – akustikløsning til væggen

Hvis du skal bruge simpel vægdekoration, som samtidig bremser problematisk akustik og virker støjdæmpende, vil vi anbefale vores 
lydabsorberende opslagstavler.

Disse opslagstavler fungerer særligt fint i kreative miljøer, der også bruges til undervisning. Det kunne f.eks. være børnehaver og 
skoler.

Støjdæmpende akustikplader til loft og væg
Vores akustikplader er en af vores mest fleksible løsninger, da pladerne kan tilpasses både små og store rum – og samtidig passer til 
både væg og loft.

Vi anbefaler oftest en placering tæt på vigtige områder, der fungerer som hyppigt samlingspunkt i løbet af en dag. Det kan f.eks. 
være hyppigt besøgte mødelokaler, i receptionen eller ved en informationsskranke.

Akustikplader kan samtidig supplere et akustikloft, hvis der er brug for ekstra lydabsorbering.

Lydabsorberende akustikpaneler i træ
En anden god akustikløsning til væggen kunne være akustikpaneler. Vi beskærer og tilpasser panelerne til det eller de pågældende 
rums dimensioner og udvælger design sammen med dig.

Akustikpanelerne kan laves med udskæringer til både stikkontakter og lampeudtag og fås i en række forskellige træsorter og farver.

Akustikpaneler kan dæmpe akustikken i et rum med over 50 procent. Det er derfor en af markedets mest effektive akustikløsninger.

Akustikbilleder – æstetisk lydabsorbering
Vores mest dekorative akustikløsning er vores akustikbilleder. Vi arbejder hele tiden på at udvide vores designsortiment, så vi har 
stilarter der passer til alle miljøer – og enhver smag.

Akustikbilleder er til dig, der ikke vil nøjes med en neutral løsning – men i stedet vil gøre din akustikløsning til en central af lokalets 
udtryk.

Billederne bliver trykt på særlige akustikplader, som giver den lyddæmpende effekt. Man bruger en special teknik til at sørge for, at 
trykket ikke dæmper den lydabsorberende effekt.
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Akustikløsninger med 
landsdækkende montage
Lydregulering, der ikke tiltrækker sig opmærksomhed – kun af den gode slags.
Vang og Karlskov er din leverandør af akustikbilleder, akustikplader og akustikgips. Vi yder en professionel rådgivning til virksom-
heder, offentlige instanser og private. 

Vi sørger for god akustik på følgende områder:

 Kontorer

 Uddannelsesinstutioner

 Sundhedssektoren

 Svømmehal

 Lufthavne

 Kulturcentre

 Koncertsal

 Sportshaller

 Fødevareindustrien

 Medicinalindustrien

 Storkøkkener

 Restauranter

 Detailbranchen



Galleri
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Sådan startede vi
For 5 år siden kørte de to partnere i Vang & Karlskov, Christian Vang og Henrik Karlskov, hver deres virksomhed. 
Christian drev Fyns Skilte Design, og Henrik drev Karlskov Skilte. Vi havde dog længe samarbejdet om en lang 

række produkter, og efter et fantastisk år 2017 besluttede vi at gå sammen om en fælles virksomhed.

Og det viste sig at være en rigtig god beslutning.

Siden har vi nemlig drevet og vækstet Vang & Karlskov med stor succes. Vi har etableret og udbygget partner-
skaber med en lang række af Fyns førende virksomheder, der nyder godt af stordriftsfordelene ved at have 

både design, produktion og montering af skilte samlet ét sted.

Vang & Karlskov søger at være den foretrukne partner indenfor især digitale skilteløsninger med LED og 
LCD-teknologier i fokus. Samtidig har vi markedets bedste akustikløsninger, ligesom vi stadig forhandler en lang 

række analoge skilte og andre tryksager.

Vi er med fra start til slut.

Kontakt os på 7020 0616

Om Vang & Karlskov


