Stop støjforureningen…
og giv medarbejderne mulighed for at
løse deres opgaver i fred og ro

Jysk Indretning hjælper virksomheder med at skabe rum hvor
mennesker kan trives og skabe de forventede resultater, UDEN at
blive påvirket negativt af støjforurening.

Gode grunde til at arbejde med lyd og akustik
Dårlig lyd og akustik er et produkt af indretningsløsninger, hvor der dels er for
mange mennesker i et lokale, og dels hvor det foretrukne materialevalg har
været ”hårde” materialer (beton, træ, laminerede overflader og stål) hvor lyd
ikke absorberes, men reflekteres.
Det betyder, at mødelokaler, kantiner, kontorer og gangarealer er blevet rum
som fungerer stik imod hensigten, og er blevet rum, hvor mennesker ikke trives
men kommer til at føle sig dårligt tilpas.

Gode grunde til at arbejde med lyd og akustik
Dårlig akustik og lyd, kan bevirke at de mennesker der arbejder i rummene
laver op til 35 % flere fejl.
Så I mange virksomheder har man ikke bare en udfordring med, at
medarbejdere føler sig dårligt tilpas jo længere dagen skrider frem. Der er også
en udfordring med alt for mange fejl.
Hos os i Jysk Indretning har vi en mission!!!
Vi ønsker at hjælpe vore kunder med at skabe rum for mennesker, fordi vi tror
på, at når vi skaber rum for mennesker, så får vore kunder de allerbedste
resultater.
Skal vi sammen få jeres lokaler til at ”lyde af mindre” ?

I det efterfølgende viser vi eksempler på, hvordan man kan forbedre akustik og
lyd i allerede indrettede lokaler.
Du kan se meget mere på vores hjemmeside www.jyskindretning.dk

Eksempler på hvordan akustik og lyd kan forbedres
Akupro akustik billeder med udskiftelig front
Der hænges plader op, der har en høj absorptionskoefficient, det vil sige stor
evne til at optage lyd – altså begrænset refleksion og støj
Motivet vælger I som virksomhed selv, og da motivet kan udskiftes, kan
akustikløsningen være med til at skabe nyt liv i rummene.

Eksempler på hvordan akustik og lyd kan forbedres
Akupro skærmvægge
Der opstilles skærmvægge med høj absorptions-koefficient, det vil
sige stor evne til at optage lyd.
Skærmvæggene kan være med motiver eller med ensfarvet
overflade. Kan også leveres med glas således at rummene lukkes
lydmæssigt men holdes åbne lysmæssigt.
Mange medarbejdere (op til 70 %) oplever det er en fordel med
storrumskontorer. Med skærmvæggene elimineres de største
ulemper - støj

Eksempler på hvordan akustik og lyd kan forbedres
Akupro space
Der opstilles små ”rum” bygget i materialer med høj
absorptionskoefficient, det vil sige stor evne til at optage lyd.
Rummene kan bruges til telefonbokse, samtalerum, stillerum mm.
Kan integreres i eksisterende indretningsløsninger og skabe bedre rum

Sådan kommer vi i gang
Mennesker mødes..
Hos Jysk Indretning tror vi på det personlige møde.
Det betyder, at første trin er, at vi mødes og helt konkret drøfter hvad der er
jeres udfordringer og behov i forhold til akustik og lyd
PÅ mødet diskuterer vi også, om I har særlige ønsker til motiver på
akustikpladerne, det uanset om det er skærme eller vægplader.
Akustikbillede
fra Kolding
Derefter udarbejder vi et forslag til jer, som vi præsenterer,
justerer
og Sygehus
monterer.

Sådan kan vi sammen skabe rum for mennesker hos jer.

Akustikbillede hos Kolding Sygehus

Akustikbillede hos sparekassen Thy.

Akustikbillede fra Sparekassen Thy

Telefonboks hos SKAT

Telefonboks hos IBM

Vores showroom i Viborg

Akustikbillede fra Kolding Sygehus
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