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Den unika konstruktionen i 
H-ACOUSTIC kan ge bredder 
upp till 8 meter i hela våder. 

Systemet finns även att få 
med encoder för körning till 
lagrade positioner.

MOTORISERADE AKUSTIKGARDINER
H-ACOUSTIC

Motordriven 
akustisk
spolgardin och 
rumsavdelare 

Flexibel konsoll
för tak- och 
väggmontage.
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Akustik spolgardin och rumsavdelare.

Max bredd: 1,5 meter. 
Max höjd: 15 meter

Systemet är även försätt med en ljusterbar 
löprulle för att ge en fast position av textiliens in 
och utsläpp.

Motordift med 1-fasmotor.
Option: Encoder för positionslagring 
med t.ex. HD-LMS styrsystem
Textil tillkommer (se andra sidan).

Motordriven spolgardin 
och/eller rumsavdelare 

H-ACOUSTIC 1,5

Akustik spolgardin och rumsavdelare.
Max bredd: 8 meter. 
Max höjd: 14 meter

Motordift med 1-fasmotor.
Option: Encoder för positionslagring 
med t.ex. HD-LMS styrsystem
Textil tillkommer (se andra sidan).

Motordriven spolgardin 
och/eller rumsavdelare 

H-ACOUSTIC 8

SG-S-HOFM SG-XL8-HOFM
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Olika färger att välja bland

Rekomenderad textil är Bonded Wool Serge 
100% ull. Det är ett dubbelskiktstyg som kan 
fås med olika färger på fram och baksida.  

Vikt 1050 g/m2

Tjocklek 4 mm

Plum Scarlet Cognac Gold Mole 

Blue 
Chromakey

TV Blue Marine Midnight
Blue

Emerald 

Green
Chromakey

Bottle SlateNatural Black

...med flera!



STYRSYSTEM 
TILL H-ACOUSTIC m.m. 

Om oss
Sedan starten 1972 har vi varit en av de ledande 
leverantörerna till Skandinaviens underhållningsin-
dustri och vi kan erbjuda ett mycket stort sortiment 
som i princip består av fem huvudgrupper.

• Professionella film- och videokameratillbehör
• Belysning och tillbehör för studio, scen och event
• Dimmer och styrning
• Lyftteknik, tak- och riggutrustning
• Textilier, ridåskenor, rökmaskiner

I samarbete med våra leverantörer och samar-
betspartners använder vi vår kunskap för att erbjuda 
den optimala lösningen för varje projekt, oavsett 
storlek.

Välkommen till oss på Hofmann Teknik AB 
så hjälper vi dig med allt från projektering 
till montering.

hofmann 
teknik ab

GÖTEBORG 
Huvudkontor & lager

Askims Verkstadsv. 11
436 34 Askim
Tel. 031-19 20 20

STOCKHOLM
Försäljningskontor

Rallarvägen 41, 1tr
184 40 Åkersberga
Tel. 08-5648 3232

Internet

info@hofmann.se
www.hofmann.se

/hofmannteknik

Kanske marknadens mest 
kompetenta styrsystemet.  
Styr H-ACOUSTIC , ljus, lyftteknik 
och AV m.m. 

Bara fantasin sätter stopp! 

Det unika med H-LMS är att du kan 
med enkelhet programmera och styra 
anläggningar med ett eller flera av 
följande protokoll: DALI, KNX och DMX 
m.m.

H-LMS, det öppna styrsystemet. 
Du väljer vad du vill styra! 


