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Troldtekt® contrast
-eksklusiv boligakustik
Løsningen 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 fræ-

sede 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, klikkes trælisterne på plads uden brug af værk-

tøj – og uden synlige skruer eller beslag. 

 Den skjulte montage giver mulighed for et sømløst og ska-

lerbart 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 arkitektoniske stil. 

 Trælisternes naturligt varme, men samtidig meget strin-

gente udseende, tilfører akustikloftet en særlig elegance. 

Træ listerne 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 og enkel kontrasteffekt i dit loft.
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Eksklusivt loft  
blandt unikt interiør
En ramme af rå beton er stylet med eksklusive produkter i møbel-, interiør- 

og kunstbutikken UniqueRoom. Her er kun plads til design, som skiller 

sig ud – og netop derfor har butikkens ejer valgt Troldtekt contrast. 

Møbel-, interiør- og kunstbutikken UniqueRoom er indrettet 

som et hjem med køkken, bad, stuer og entré. Stilen er så 

kompromisløst eksklusiv, at den tænder drømmene hos de 

fleste indretningsbevidste boligejere. Her er møblerne fløjet 

ind fra fjerne kontinenter, der er latte art i kundekaffen og 

kunst fra Danmarks største malere.  

 – Løsninger bliver spændende, når designeren har 

tænkt ud af boksen, og når der er synergi mellem funktion, 

kvalitet, design og pris. Udtrykket skal være en boligindret-

ning, der får folk til at tænke wauw, siger Nicolai Højgaard, 

medejer af UniqueRoom.

 – I mange hjem er der betonvægge eller helt hvide væg-

ge, som giver en anonym og kold ramme. Det stiller krav til 

de ting, vi fylder ind i rummene. Jeg har fokus på materiali-

tet, og jeg synes, træ er et spændende materiale at arbejde 

med. Det er levende og organisk, og derfor bidrager træ 

med varme og sjæl, der kan skabe interessante synergier 

med hårde overflader, fortsætter han.
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I UniqueRoom er to af de fire primære rum indrettet med 

Troldtekt contrast. I det største af de to rum er loftet Troldtekt 

contrast med akustikplader i grå natur beklædt med trælister 

i birk krydsfinér med synlige finérkanter. I et mindre rum, der 

er indrettet som entré, er der valgt sorte akustikplader med 

finerede egetrælister. I de øvrige rum bliver der monteret klas-

siske Troldtekt akustikplader i grå natur og desuden Troldtekt 

line akustikplader, som er en del af en ny serie af Troldtekt 

designløsninger, som lanceres i foråret 2019. 

 – Skallen i UniqueRoom er beton. Det giver et dårligt lyd- 

miljø, så jeg ledte efter en elegant og eksklusiv akustikløsning. 

UniqueRoom
Ambitionen for Nicolai Højgaard, medejer og 

grundlægger af Unique Room, er at vise møbler, 

der har kant og historie. Design, du ellers ikke kan 

finde i Danmark.

Med udgangspunkt i butikken på Amager   

Strandvej i København hjælper han boligejere  

med at fuldende deres boligindretning. 

Kig forbi UniqueRoom og bliv inspireret til eksklusive 

akustikløsninger og unik indretning til din bolig. 

Du finder UniqueRoom på  

Amager Strandvej 110A, 2300 København S. 

Åbningstiderne er:  

Tirsdag-søndag fra 10.00-18.00.

Jeg er fascineret af Troldtekt contrast, fordi designet tilfører 

rummet nogle lange linjer, som er helt fantastiske. De giver 

rummene en længde og dybde, som de ellers ikke har. 

Og samtidig får du en enestående akustik, siger Nicolai 

 Højgaard.

 – Mange af mine kunder er begejstrede for designloftet 

og vil gerne vide mere om Troldtekt contrast. De er ofte i en 

byggeproces og har derfor fokus på, hvordan de skaber god 

akustik. Alle ønsker, at deres hjem bliver et sted, hvor man 

har lyst til at opholde sig. Det er det, der er i fokus, når jeg 

hjælper folk med boligindretning, siger Nicolai Højgaard.
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Skab dine egne kontraster
Akustikpladens farve, listernes træsort og afstanden 

mellem listerne kan varieres, så du skaber dit helt eget 

udtryk med Troldtekt contrast. 

Hvidmalet Troldtekt contrast akustikplade med egelister. 
9 lister pr. 60 cm.

Sortmalet Troldtekt contrast akustikplade med egelister.
9 lister pr. 60 cm.

Belysning og andre installationer kan ved monteringen elegant integreres i Troldtekt contrast lofet.

Troldtekt contrast akustikplader leveres med 5, 7 eller 9 

fræsede spor. De medfølgende montageclips fastgøres 

i sporene ved hjælp af et montagevenligt og patenteret 

”click-on”  system. Trælisterne klikkes på plads uden brug af 

værktøj – og uden synlige skruer eller beslag. 
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Er du til lyse eller mørke lofter, til birk eller eg? Og vil du se 

meget eller lidt af akustikpladen? Du kan sammensætte din 

Troldtekt contrast-løsning, så den præcis matcher din stil, 

rummets arkitektur og din økonomi. Vælger du en løsning 

med 9 trælister pr. 60 cm, får du et meget eksklusivt udtryk, 

men det er naturligvis også en dyrere løsning, end hvis du 

vælger 5 trælister pr. 60 cm.   

Troldtekt® contrast montageclips

Troldtekt contrast-liste birk. 
Finér på 2 sider og synligt 
finérlag på kant.

Troldtekt contrast-liste eg. 
Finér 3 sider. 

Det patenterede ”click-on”-system er 

designet og udviklet i samarbejde med 

Lars Gøsta Rold. 
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Et varmt hjem  
inspireret af verden
Thomas Hansen har bygget sin drømmebolig på 300 kvadrat-

meter i Kolding med eksklusive materialer og inspiration fra alle 

verdenshjørner.

”At rejse er at leve”, skrev H. C. Andersen i romanen ’Mit 

Livs Eventyr’. Den følelse kan Thomas Hansen, der til 

dagligt arbejder som kok, nikke genkendende til. Sammen 

med sin kone og børn har han rejst meget, og det er ikke 

kun madlavning, han har ladet sig inspirere af i udlandet 

– han har også suget boliginspiration til sig. Det kom ham 

til gode, da han fik mulighed for at skifte familiens gamle 

patriciervilla ud med en 900 kvadratmeter stor grund i 

Kolding.

 – Ud over at være kok har jeg renoveret og istandsat 

lejligheder, og pludselig faldt jeg over en grund, der gav mu-

lighed for at bygge et hus helt fra bunden, fortæller Thomas 

Hansen.

Bygherre fra A til Å

Thomas Hansen har været med i byggeprocessen, fra det 

første spadestik blev taget, til det 300 kvadratmeter store hus 

stod klar til indflytning. I alt tog det cirka et halvt år, og det 
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vigtigste for Thomas var, at alle løsninger og materialevalg var 

gennemtænkte – og at huset emmede af personlighed.

 – Jeg er virkelig glad for resultatet. Vores hjem er varmt, 

her er rart at være, og det skiller sig ud fra alle andre, for-

tæller Thomas Hansen og uddyber:

 – For eksempel er vinrummet med glasvægge et ønske, 

jeg havde fra start. Det samme med vandløbet foran huset, 

der er japansk inspireret. Det giver en utrolig ro, og jeg 

synes, det står rigtig godt til den lyse murstensfacade.

Der er dog ingen tvivl om, hvilket rum Thomas Hansen er 

gladest for – det er køkkenalrummet, hvor familien samles. 

Her er en stor grøn plantevæg, et mørkt Svane-køkken og 

det eksklusive akustikloft Troldtekt contrast. Loftet har en 

mørk baggrund af sorte Troldtekt akustikplader, som er 

beklædt med trælister i egetræ.

 – I køkkenalrummet kommer naturen indenfor. Plante-

væggen fremstår som en forlængelse af haven, og træ-

listerne i loftet skaber varme og giver sammen med de 

 store gulvklinker en rød tråd igennem huset, fortæller 

Thomas Hansen.

 Thomas Hansen har bevidst valgt at Troldtekt 

 contrast-listerne sidder så tæt som muligt i loftet – 9 

lister pr. 60 cm - for at få så meget træ ind i hjemmet som 

muligt. Det giver sammen med de mørke vinduespartier et 

elegant og nordisk udtryk. Der er monteret Troldtekt  

contrast i størstedelen af husets rum – i de øvrige er der 

hvide  Troldtekt akustiklofter.

Et hjem med plads til familien og gæster

I hele byggeprocessen har det været vigtigt for Thomas 

Hansen at skabe et hjem med minimalt vedligehold, og hvor 

der er plads til familien. 

 – Vi er en børnefamilie, og det er vigtigt for os, at tinge-

ne bare fungerer, og at vi har et hjem, hvor vi kan boltre os, 

som vi vil. Derfor har vi prioriteret god akustikregulering, så 

vi for eksempel kan være rundt om spisebordet uden gene-

rende støj, siger Thomas Hansen.
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Nybygget familiehjem i 
varme materialer
Carsten Lambæk og Ann Simonsen har skabt et hjem til deres sam-

menbragte familie. I køkken-alrummet har de valgt Troldtekt contrast 

for at sikre et eksklusivt udtryk og rolig atmosfære i den livlige bolig.

Når hele familien er samlet i den godt 240 kvadratmeter store 

to-plansvilla i Herning, er det oftest det åbne køkken-alrum, der 

er samlingspunktet. Gulvet er belagt med store 80 x 80 centime-

ter klinker, mens der i de øvrige rum er parketgulv af egeplanker. 

Køkken-alrummet har monteret den nyeste løsning fra Troldtekt: 

et listeloft med bagvedliggende akustikplader.

 – Jeg kan godt lide den lidt utraditionelle løsning med 

listeloftet, og kombinationen med Troldtekt gør, at det hånd-

terer akustikken rigtig godt. Jeg har før prøvet at bo i et hus 

med gipslofter overalt, og det var ikke rart at være i, fortæller 

Carsten Lambæk.

Et hjem, der er til at leve i

Huset har Carsten Lambæk selv tegnet. Han er uddannet 

konstruktør og har sin egen tegnestue. Han har også selv 

udført alt tømrerarbejdet og er bevidst gået efter varme og 

naturlige materialer. Villaen er fuldmuret og vandskuret ind-

vendig, med undtagelse af få sektioner, hvor de rå mursten 

tilfører rummet en ekstra stoflighed. 

 – Ligesom vi var opmærksomme på indretning, lys, 

proportioner og materialer, har vi også været meget opmærk-

somme på, om huset ville være rart at være i. Her spiller 

akustikken en væsentlig rolle, siger Carsten Lambæk.

 I husets overetage og over den udendørs træterrasse er 

der valgt klassiske Troldtekt akustikplader. På badeværelserne 

har Carsten Lambæk monteret en frise med LED-lister rundt 

langs loftskanten for at give ekstra lys. Også den svævende 

trappe i eg har indbygget LED-lys. Under trappen finder man 

i øvrigt husets eneste gipsloft.

 – Med Troldtekt i resten af huset kan vi tydeligt høre, at 

akustikken ikke er helt lige så god, når vi står under trappen, 

siger Carsten Lambæk.
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GOD AKUSTIK SIDEN 1935

Hos Troldtekt A/S har vi siden 1935 designet, udviklet og 
produceret Troldtekt akustikplader – af naturlige, lokale 
 materialer og under moderne, miljøskånsomme forhold. 
 Vores produkter udvikles og produceres i Danmark og 
 forhandles i en lang række lande over hele verden.

Vi sætter trends
Vores vision er at være trendsætter inden for intelligente 
 akustikløsninger med fokus på et bæredygtigt indeklima. 
 Derfor udvikler vi nye løsninger i tæt samarbejde med 
 fagspecialister, arkitekter og andre byggerådgivere. 

Vi tager ansvar
For os er det vigtigt at tage ansvar for samfundet omkring os 
– også for vores egen skyld. Vi tror på, at virksomheder gør 
det godt ved at gøre godt. Derfor har vi sat vores ansvarlige 
indsatser i system ved at tilslutte os FN’s Global Compact, 
som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders 
samfundsansvar.

Vi skaber merværdi
Det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle er en cen-
tral del af vores forretningsstrategi. Konceptet fokuserer på, 
at materialer skaber merværdi for miljøet, samfundet og 
forretningen. Vi samarbejder med Vugge til Vugge Danmark, 
så vores tiltag er i tråd med de internationale Cradle to 
 Cradle-principper.

Følg Troldtekt online, og få mere inspiration:

#troldtekt 

#goodacoustics

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. 


