
"Gør det selv" startpakkens 20 stk. støjdæmpende plader
dækker normalt behovet til lokaler på 20-24 m² (gulvareal).

Efterfølgende leverancer :
Pakke med 20 stk. støjdæmpende plader / 6 stk. limtuber dækker behovet til lokaler på ekstra 20-24 m² (gulvareal).

Vil du ikke selv montere, kan du vælge at lade os forestå monteringen. Kontakt os og lad os give dig et godt tilbud.
Har du behov for støjdæmpning i større lokaler (100 m² ->) kontakt os da for et konkret tilbud incl. montering.

"Gør det selv" startpakken består af følgende:

D.P.I.
- effektive materialer til støjdæmpning -

effektiv dæmpning og regulering af støj i
institutioner - kontormiljøer - industri - landbrug

Telefon:  8645 4300   ·   Pengeinstitut:  Sparekassen Kronjylland  -  konto.nr.  9365 - 000 - 08 - 00457
CVR-nr :  DK  21 26 24 04    ·    E-mail :  info@dp-international.dk    ·    Hjemmeside :  www.dp-international.dk

D. P.  INTERNATIONAL   ·   Sjællandsvej 27 D   ·   DK-9500 Hobro

Nu kan du nemt selv fjerne den
generende rumklang i dine lokaler

Få op til 15% rabat på
støjdæmpning i dine lokaler

Med vores "gør det selv" løsning er du hurtigt i gang med støjdæmpning af dine lokaler. Løsningen består af en "gør det
selv" startpakke indeholdende alt hvad der skal bruges til støjdæmpningen af lokalet.
Produktet består af en mineraludsplade i hvid udførelse med malede kanter og leveres i 600 X 600 X 20 mm og oplimes
direkte under loftet og/eller på væggene. Når lydbølgerne rammer pladerne, absorberes disse og man undgår således den
rungende fornemmelse og ubehagelige resonans der før var i lokalet.

"Gør det selv" støjdæmpning

"Gør det selv"
startpakkedkr. 5.525,00

incl. moms, excl. levering.
Gældende til 31.08.2016

NU kun fra

PRISER:

20 stk. støjdæmpende plader 600 X 600 X 20 mm.
6 stk. limtuber til montering (1 tube lim rækker til ca. 3,5 plader).
1 stk. lim-/fugepistol til limtuberne.
1 sæt bomuldshandsker.
1 stk. engangs overtræksdragt.
1 stk. engangsmaske.
1 stk. montagevejledning.

TILBUD:

5.525,00
5.100,00
   136,00

Normal pris: dkr.  6.500,00

Normal pris: dkr.  6.000,00

Normal pris: dkr.     160,00

NU
dkr.
NU

Alle priser er opgivet incl. moms, excl. levering. Gældende til 31.08.2016.

"Gør det selv" startpakken:

Efterfølgende leverancer:

Ekstra limtuber / pr. stk.:


