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Tripplex Acoustic har leveret totalløsninger i  
træ siden 2013. Vores mål har altid været at 
sikre designfrihed for vores kunder gennem 
flotte og naturskønne akustiske løsninger.  
I dag er vi en del af Rockfon, som hører under 
ROCKWOOL Group. Det giver os et stærkt  
set-up, som gør, at vi sammen kan stræbe  
efter at skabe bæredygtige løsninger for bedre 
trivsel hos vores kunder. 

Som supplement til trælameller leverer  
vi perforerede træpaneler til loft og væg. 
Vi bygger specialløsninger ved at tilpasse 
standardkomponenter, så de nemt og enkelt 
kan monteres af entreprenøren. 

Vi hylder kompleksitet, da skræddersyede 
løsninger er vores DNA. Vi håber, at vi kan 
inspirere til nye samarbejder i byggebranchen 
og motivere andre til at udforske den vej, 
som vi tager. Vi deler gerne ud af vores 
erfaringer og er altid på udkig efter nye 
samarbejdspartnere. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Venlig hilsen

Kurt Braarup Vestergaard
Salgsdirektør, Tripplex Acoustic

Hvorfor Tripplex Acoustic? 

Introduktion Introduktion

1. Akustik 
Vi leverer løsninger med sublime 
akustiske egenskaber, der er 
afstemt efter aktiviteten i rummet.

2. Bæredygtighed 
Vi lægger vægt på bæredygtig 
brug af verdens ressourcer og 
tager ansvar for produkterne i 
hele livscyklussen.

3. Kundetilpasning 
Vi giver designfrihed, så de  
akustiske løsninger tilpasses dit 
design og indretning.

4. Trivsel 
Vi leverer løsninger, som fremmer 
trivslen i rummet og bygningen.

Projekt Køge Nord Station, Danmark

Materiale Massiv træ i Rødeg
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Totalløsninger med designfrihed
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Krydsfiner trælamelpaneler
Vores trælamelpaneler og akustiske vægplader er moderne dansk design.  
De er fremstillet af bæredygtigt træ udvundet fra FSC og PEFC-certificerede 
skove. Det sikrer en bæredygtig produktion og en garanti for højeste kvalitet. 
Vores trælameller kan designes i en elegant og minimalistisk finerløsning. 
Panelerne kan også fremstilles som rå paneler af konstruktionstræ (LVL) eller 
genbrugstræ fra nedrivning af gamle bygninger.

Projekt Gladsaxe Gymnasium, Danmark

Materiale Krydsfiner med overfalde af Eg

Produkter Produkter

Produktinformation

Materiale 
Lameller og tværstave udføres af
krydsfiner, som leveres med fineret.

Design 
Standard krydsfiner design: 
Tykkelse: 12 mm, 21 mm og 30 mm
Bredde: 21 mm, 30 mm, 38 mm og 42 mm. 
Dimensioner ud over dette udføres efter 
projektspecifikationer.

Farver 
Trælamellerne kan pigmenteres eller 
bejdses i farver efter eget valg og 
udtryk, som projektet måtte kræve.

BÆREDYGTIGT AKUSTISK DESIGN
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Massive trælamelpaneler
Vores massive trælamelpaneler giver dig mulighed for at skabe et design, der  
er fuld at natur og liv. Vi er stolte af, at vores lamelpaneler er fremstillet af træ  
i højeste kvalitet fra FSC og PEFC certificeret skove. De giver dig designfrihed, 
da de fås i en lang række former og overflader, hvor du vælger, om du vil have  
rå, massive trælamelpaneler, eller om du vil have et elegant, minimalistisk udtryk. 

Projekt Neroport, Danmark

Materiale Massiv træ i Eg

Produkter Produkter

Produktinformation

Materiale 
Alle materialer er i massivt 
træ, og fås i fyr og eg.

Design 
Vi tilbyder som standard 
fire forskellige lister 21x42, 
21x68, 30x30 og 40x40 mm 
med forskellige afstande 
mellem listerne. 

Farver 
Trælamellerne kan anvendes  
i deres naturlige farve - fyr  
og eg med eller uden lak.  
Fyr kan bejdses i farver efter 
eget valg og udtryk, som 
projektet måtte kræve.

Trælamelpanelerne 
kan anvendes til både

 lofter og indvendig 
vægbeklædning
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MINIMALISTISK DESIGN MED GOD SAMVITTIGHED



Customization

Med Tripplex Acoustic træpaneler kan du 
skabe træoverflader med 3-dimensionelle 
effekter, der løfter dit design til nye højder 
og imponerer alle, der træder ind i rummet. 
Du kombinerer farver, træsorter og former 
- vi skræddersyer din lydabsorberende 
løsning nøjagtig til din opgave og vision.

Det eneste, der begrænser de 
visuelle effekter, der kan opnås med 
træbeklædningen, er din fantasi. Vi har 
allerede skabt en lang række unikke 
designs, der pryder alt fra hospitaler, 
undervisningsmiljøer, daginstitutioner  
til domiciler og erhvervsbygninger.

Projekt KVUC, Danmark

Materiale Krydsfiner med overflade i Eg og Fyr

Kundetilpasning

Unikke designmuligheder
Specielle projekter kræver unikke, skræddersyede løsninger. Der er ingen 
grænser, når du bruger vores akustikløsninger. Din mulighed for at kombinere 
forskellige træsorter, farver, former og perforeringer skaber en endeløs række 
af unikke designs, der passer til netop din vision. 

Vi har allerede skabt  
en lang række unikke 
designs, der pryder 
alt fra hospitaler, 
undervisningsmiljøer, 
daginstitutioner 
til domiciler og 
erhvervsbygninger
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STYRK DIN DESIGN VISION MED TRÆPANELER
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Akustik & trivsel Akustik & trivsel

En god og behagelig akustikløsning 
er ikke ensbetydende med svag 
og dæmpet lyd. God akustik er 
akustik, der er tilpasset det miljø 
og de aktiviteter, der foregår i et 
rum eller bygning, og afstemt efter 
indretning og design. Hvert rum har 
sit behov for akustiske egenskaber.

Tripplex Acoustic leverer materialer 
med sublime akustiske egenskaber. 
Vores trælameller svarer til en 
absorptionsklasse mellem A til D. 
De akustiske egenskaber kan videre 
forbedres med bagvedliggende 
akustikbatts.   

Koncentrationsbesvær,  
stress og mistrivsel
Dårlig akustik har skylden for mange 
problemer i rum med mange 
mennesker. Alt fra private hjem til 
offentlige bygninger, som køkken-
alrum, restauranter, kontorer, 
institutioner eller hospitaler. 

God akustik gør forskellen
Akustik er alle steder. Blandt mennesker og miljøer, 
i bygninger og lokaler, i møbler og materialer.

Heldigvis er der et øget fokus på de positive 
virkninger, et godt akustisk miljø medfører. 
Du kan øge brugernes trivsel, positivitet, 
effektivitet og minimere fejl og konflikter 
ved at designe og indrette rummet akustisk. 

Vores team af specialister, der har været 
i akustikbranchen i mange år, har en 
enestående ekspertise, der spænder vidt fra 
produktudvikling, over design og akustik til 
funktionel rådgivning.

Lad os forbedre trivslen i dansk byggeri, 
nedsætte stress og bane vejen for god 
dialog og kommunikation.

Bliv inspireret af vores 
referenceprojekter, 
alle med fokus på god 
akustik og god æstetik

Bliv inspireret af vores 
referenceprojekter, 
alle med fokus på god 
akustik og god æstetik

Projekt Katrinedalsskolen, Danmark

Materiale Krydsfiner med overflade 

af Brunkerne Ask

12



14

Bæredygtighed

Bæredygtige akustiske 
løsninger med innovative 
genbrugsmuligheder

Projekt Vordingborg borgercenter, Danmark

Materiale Krydsfiner med overfalde af Eg

Ved at anvende Tripplex Acoustic afgiver du en klar erklæring til dine kunder og 
medarbejdere om, at det er vigtigt for dig at behandle naturen med respekt.

Det er vigtigt for os, at vores 
produkter påvirker miljøet og 
mennesker mindst muligt og 

bidrager til at skabe et sikkert 
og sundt indeklima

Dokumenteret bæredygtighed
At producere akustiske materialer ud 
fra en naturlige resource, sætter krav 
til en produktion. Vores holdning er, at 
produktionen skal foregå på en bæredygtig 
måde for skov og miljø. Det betyder, at vores 
produkter fremstilles som standard med 
FSC- og PEFC-certificeret træ. PEFC mærket 
betyder, at træet kommer fra bæredygtigt 
skovbrug med særlige miljøhensyn til 
skovens omgivelser. FSC mærket står for 
ansvarlig skovdrift, så der ikke bliver fældet 
mere træ, end skoven kan nå at reproducere. 

En lukket genbrugsløsning
Vores massive egetræs løsning er Cradle 
to Cradle®-certificeret på silver level. Det 
er en international anerkendt certificering, 
der krediterer positiv påvirkning på 
mennesker og vores omgivelser. Med en 
C2C-certificering er du sikret, at dit interiør 
er sundt, bæredygtigt og understøtter en 
cirkulær økonomi, hvor vi genbruger vores 
eget affald til nye akustiske paneler.  

Vi tilbyder en moderne og let 
genbrugsløsning i et tæt samarbejde 
med vores kunder. Vores akustiske 
paneler er genanvendelige, hvor de let 
kan afmonteres og skilles ad til genbrug i 
slutningen af deres levetid. 

Vi er stolte af at kunne præsentere et lukket 
genbrugssystem, hvor vi genanvender vores 
eget affald til produktion af nye paneler, 
hvilket sørger for, at vi minimerer mængden 
af affald, vi sender til lossepladser.
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