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Troldtekt® contrast
- eksklusiv boligakustik
Troldtekt lancerer nu en løsning til boligejere, der holder af smukke linjer, god
akustik og træets naturlige varme. Med kombinationen af klassiske Troldtekt
akustikplader og elegante trælister tilbyder Troldtekt contrast raffineret bolig
design og god akustik i ét og samme produkt.
Troldtekt pladerne til Troldtekt contrast leveres med fræsede
spor, som sikrer en præcis og korrekt indbyrdes afstand mellem trælisterne. De medfølgende montageclips fastgøres i de
fræsede spor ved hjælp af et montagevenligt og patenteret
”click-on” system, hvorefter trælisterne klikkes på plads uden
brug af værktøj – og uden synlige skruer eller beslag.
Den skjulte montage giver mulighed for et sømløst og skalerbart udtryk i loftet, og tætheden mellem listerne kan varieres.
Dermed kan den samlede visuelle effekt skræddersyes til

loftets højde og matche specifikke ønsker til den arkitek
t
oniske stil.
Trælisternes naturligt varme, men samtidig meget stringente
udseende tilfører akustikloftet en særlig elegance. Trælisterne
fås i forskellige træsorter, som kan tilføje en ekstra dimension
af eksklusivitet.
Med Troldtekt contrast får du en unik kombination af den
bedste akustik og en smuk, enkel kontrasteffekt i dit loft.
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Troldtekt® rhombe og rhombe mini
Troldtekt rhombe er Troldtekt akustikplader med et CNC-fræset mønster, der tilfører loftet eller væggen en tredimensionel karakter. På
nært hold vil man opleve et smukt, repetitivt mønster af flader, og på
afstand opleves væggen som en formation af kuber i perspektiv.
Troldtekt rhombe sammensættes af tre elementer, der tilsammen danner en tredimensionel kube på 120 cm i bredden. De
enkelte elementer kan leveres i forskellige farver, så der kan
skabes helt individuelle udtryk. Med Troldtekt rhombe mini har
vi nedskaleret det 3D mønster, som dannes af Troldtekt rhom-
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be og samlet det i ét element. Hvert element er 60 cm bredt,
og Troldtekt rhombe mini er velegnet til mindre vægflader.
Troldtekt rhombe er præmieret med German Design Award
2017 og ICONIC Award 2016.

Troldtekt® shades
- unik vægudsmykning
God akustik og unik vægudsmykning i én og samme løsning!
Troldtekt shades består af malede Troldtekt akustikplader, der kombineret i farveforløb giver vægfladen et unikt og raffineret udtryk.
Troldtekt shades illustrerer, hvordan man med standard-
plader og standard-farver kan sammensætte iøjnefaldende
designløsninger. Troldtekt shades kan sammensættes som
farveforløb med udgangspunkt i hvilken som helst farvetone

i RAL- eller NCS-farver. Troldtekt shades leveres i alle gængse
Troldtekt pladeformater samt i formatet 300 X 600 mm, der
giver et raffineret udtryk og tilfører selv mindre vægflader en
dynamisk og iøjnefaldende farvevirkning.
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Troldtekt® bafler
Med Troldtekt bafler kan akustikken skræddersys efter behov, idet 
baflerne nedhænges enkeltvist fra loftskonstruktionen.
Troldtekt bafler fås i formaterne 300x600 mm, 300x1200 mm,
600x600 mm og 600x1200 mm.

En effektiv og fleksibel akustikløsning, der både kan supplere
eksisterende absorbenter på loft og væg og tilføre akustisk
regulering i lokaler hvor det ikke er muligt at montere et
nedhængt akustikloft. Designet er enkelt og elegant, med
et synligt aluminiumsprofil i toppen, hvori de tynde stålwirer
fastgøres.
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Troldtekt® hexagon
Med en Troldtekt hexagon akustikløsning kan såvel lofter
som vægge tilføres et karakterfuldt grafisk udtryk.
Ved bearbejdning med CNC-teknologi er Troldtekt hexagon
plader tildannet, så de støder præcist op mod hinanden.
Den enkelte plade består af 15 sekskantede felter, og når
Troldtekt hexagon pladerne kombineres, dannes et unikt,
"sømløst" mønster af sekskantede felter på hele væg- eller
loftsfladen.
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Kantprofil K0-U
Med K0-U føjer vi endnu en karakteristisk kantprofil til vores store sortiment af
kanter.
K0-U med ret kant og U-spor fremstår med en markeret,
tilbagetrukket skyggekant. Kantudformningen danner et
spor på 5 mm mellem pladerne og giver loftet et præcist og
skarptskåret udtryk.
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Denne tryksag er trykt bæredygtigt.
Papiret er FSC® og Cradle to CradleTM
certificeret PurePrint papir, og magasinet
er trykt med Cradle to Cradle certificerede
trykfarver, helt uden skadelige kemikalier
og tungmetaller.

> www.troldtekt.dk

