
Auralex - Studiofoam

Produktguide



Studiofoam® Wedges
Studiofoam® Wedges är vår bäst säljande absorbtionsplatta. 
Den här plattan är perfekt för små till medelstora ytor som 
t ex sångbås, kontrollrum och inspelningsrum. Wedges är 
mycket bra för att hantera exempelvis stående vågor och 
flutter-ekon. Använd i kombination med vår basfälla LENRD® 
eller Venus Bass Trap så kan dessa effektivt tämja i stort  
sett hela bandbredden i nästan alla typer av rum.

Wedges finns i 
färgerna charcoal, 
burgundy och purple 
och i tjocklekarna  
2” och 4”. Storlek: 
61 x 61 cm.

Studiofoam® Pyramids
Auralex Studiofoam® Pyramids är, liksom Studiofoam® 
Wedges, en idealisk lösning för små till medelstora rum. 
Pyramids arbetar likt Wedges när det gäller absorbtion, 
men har också en diffuserande effekt. Pyramids ger en 
sömlös yta när de monteras intill varandra.
Pyramids finns i färgerna charcoal, burgundy och  
purple och i 
tjocklekarna  
2” och 4”. 
Storlek: 
61 x 61 cm.

LENRD® Basfälla
LENRD® Basfälla är det lättaste och mest kostnadseffektiva 
sättet att hantera problem med lågfrekventa ljud utan att 
offra för mycket yta i lokalen. Dessa trekantiga basfällor, 
tillverkade av Auralex Studiofoam®, kan 
exempelvis monteras i hörn eller i skarven 
mellan tak och vägg. LENRD® basfällor 
är extremt effektiva i att “släta ut” 
lågfrekventa rumsnoder, till ett över-
komligt pris. Installera LENRD® i de 
övre hörnen av ditt rum för optimal 
effekt. LENRD® finns i färgerna 
charcoal, burgundy och  
purple. Storlek: 61 x 3 x 3 cm 
samt 61 x 61 x 61 cm.

DST - Designer Series Treatment
Auralex DST - Designer Series Treatment - är perfekt att 
använda i rum där en mer “slick look” behövs. Till exempel 
hemmabio, inspelningsstudior, kontor, allrum med mera. 
DST-panelerna reducerar okontrollerad ambiens och 
rumsklang, vilket ger en bättre transparens i ljudet.
Panelerna kan även med 
lätthet skäras i mindre bitar, 
vilket ger en ännu större 
möjlighet till kreativitet 
vid uppsättandet. DST-112 
finns i färgen charcoal och
DST-114 finns i charcoal, 
burgundy och purple. 
Storlek: 30 x 30 cm.

Var ska jag börja? 
Oavsett om rummet har för mycket efterklang eller eko, taltydlighetsproblem eller 
ljudläckage på grund av dålig isolering, kan Auralex produkter hjälpa till. Vi hjälper dig 
att hitta den bästa lösningen som passar din budget. Besök www.auralex.com eller 
www.sennberg.se där mer information om de tre alternativen för rumsanalys finns  
att tillgå. 

1. FREE Personalized Room Analysis är ett kostnadsfritt alternativ där du fyller i ett 
online-formulär på auralex.com och skickar in. Din detaljerade beskrivning kommer då 
att ligga till grund för Auralex akustiker, som sedan kommer tillbaka med en detaljerad 
CAD-ritning med förslag på produkter och placering för att komma till rätta med de 
akustiska problem som finns i beskrivningen. 

Vill du ha mer hjälp?

2. Room Analysis Plus är ett kit som du kan köpa genom din Auralex-återförsäljare. 
Med hjälp av den medföljande mikrofonen spelar du in ett frekvens-svep som 
Auralex-akustiker kan analysera och som sedan, tillsammans med online-formuläret, 
ger en mer detaljerad åtgärdsplan för rummet/utrymmet.

Vill du ha ännu mer hjälp?

3. Room Analysis Pro  Detta alternativ innebär att en akustiker från Auralex 
personligen kommer till dig och utför testmätningar och därefter föreslår en 
åtgärdsplan som är oerhört precis för just ditt behov. (Pris på denna tjänst är 
beroende av geografisk placering).

För mer information kontakta oss på www.sennberg.se eller www.auralex.com

Auralex® Acoustics | Total Sound Control ® | www.Auralex.com

Your Info Your Name: ________________________________________________________________ E-mail ____________________@_______________________________  

Phone: (______) _________-___________ Fax: (______) _________-____________ Zip Code: ____________-_________

Dealer Info
Preferred Dealer: _____________________________________ Contact Name: ________________________________ Date: _________/_______/__________ 

Dealer Phone: (______) _________-___________ Dealer Fax: (______) _________-___________ Dealer Email: ________________@_____________________

Budget (Check one.)  

You Are A(n) (Check all that apply.) 

 $500 - $1,000* 
 $1,000 - $2,000 

 Engineer/Producer 
 Musician (Instrument:_______________________ )  

 $2,000 - $3,000 
 other: $______________	  Vocalist/Voice-over Talent  Audiophile 

  

*Room acoustics only	
 

 Church/Worship 

 Other:_____________________________________ 

Type of Room (Check all that apply.) 

 Project Studio 
 Mastering 

 Rehearsal Space 

 Control Room 
 Audiophile/Listening  Teaching Studio 

 Live Room 
 Vocal Booth 

 Video Edit/Production 
 Broadcast 

 Office Space 

 Other: ______________

NOTE: For large rooms like gyms, sanctuaries and night clubs, please use our Large Room Analysis Form which can be found at www.Auralex.com/pcf

Do You? (Please check one)  Rent  

 Own

Music Style/Production (Check all that apply.) 

 Pop/Rock/Blues 
 Jazz 

 Country 

 Classical 

	Hip-Hop/Urban 
 Dance/Techno 

 MIDI/Electronic 
 Voice-over 

 Acoustic 

 Contemporary Christian/Praise Worship 

	Alternative/Hard Rock 

 Other: ___________________________________________________________________

Room Dimensions (please indicate dimensions, e.g., “ft,” “in,” “mm” or “cm”) 

Length: 

Width: 

Height: 

(Note: If your room is non-rectangular, please use the back of this sheet to sketch)

Surface Types (Please use back of sheet if more detail is required.) 

Walls: 
 Drywall/SheetRock ®/Gypsum Board 

 Plaster 

 Wood Paneling  Concrete (Block or Poured) 

 
 Brick 

 Unfinished 
 Other: _____________________

Ceiling:   Drywall/SheetRock ®/Gypsum Board 
 Exposed Joists 

 Drop Tile Ceiling (“T” bar, “grid”, etc.) 
 Metal Deck/Trusses 

 
 Other: ___________________________________________________________________

Floor: 
 Carpet  

 Hardwood 

	Concrete 

 Vinyl/Tile 
 Unfinished Subfloor 

 
 Other: ___________________________________________________________

Observed or Measured Acoustical Problem(s) (Check all that apply.) 

 
Room Acoustics 

 

 

Sound Isolation 

 
 Flutter Echo (“slapback”) 

 

 

 Disturbing Roommates/Family/Neighbors 

 
 Bass Build-up (“boomy”) and/or Cancellation (“no bass”) 

 

 Unwanted External Sounds/Noise 

 
 Room “Ring” 

 

 

 HVAC Noise 

 
 Excessive Reverberation 

 

 

 Room to room sound leakage within a studio 

 
 Mixes don’t translate 

 

 

 Other: __________________________________ 

 
 Other: ______________________________________________________

Speaker Info:      Stereo     2.1     5.1     Other: ______________ 
 

Do you have access to?* 

Manufacturer: _______________________________________ Model: ____________________ 
 Digital Photos 

Additional Info: _________________________________________________________ 

 CAD/Architectural drawings

Existing Treatment (if any)- Please provide product description and quantity. 

 No  Yes, Describe:  ___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Anything else you can tell us about your situation (including preferred treatments, e.g., Pyramids or Metro™, etc.) ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLEASE PRINT CLEARLY AND USE ONE (1) SHEET PER ROOM. Use black pen or dark pencil when filling out by hand. 

➊	Fax: 317-842-2760 ➋	Mail To: 6853 Hillsdale Court, Indianapolis IN 46250 -or- ➌	Email To: praf@auralex.com

Free Personalized Room Analysis Form

*An Auralex Application Specialist will  

contact you for more information.

Print Form

FREE
Personalized 

Room Analysis 
Form

 Room Analysis 

PLUS

Room Analysis 

PRO

FREE
Personalized 

Room Analysis 
Form

 Room Analysis 

PLUS

Room Analysis 

PRO

FREE
Personalized 

Room Analysis 
Form

 Room Analysis 

PLUS

Room Analysis 

PRO

*Genomsnittlig NRC (Noise Reduction Coefficient)

www.sennberg.se | 08-566 16 400 | mail@sennberg.se | Auralex - Total Sound Control®

NRC:0,80* NRC:0,70*

NRC:1,35* NRC:0,65*



Studiofoam® WaveTM

Auralex Studiofoam® Wave™-paneler har en unik form som 
hjälper till att reducera efterklang och så kallade flutter-ekon 
i små till mellanstora utrymmen. 

Wave-designen ger även  
en helt unik ”look”  
till rummet  
som få andra  
produkter på  
marknaden  
idag. Panelerna  
finns i färgen  
charcoal och  
har storleken  
61 x 61 cm.

SonoFlatTM-paneler
SonoFlatTM-panelerna är tillverkade av Auralex patenterade 
Studiofoam® och erbjuder fantastisk absorbering vid 
mellanhöga och höga frekvenser. Kanterna är skurna för 
en mer elegant look och kan med lätthet arrangeras i en 
mängd mönstervarianter 
för att få en attraktiv design. 
SonoFlatTM-panelerna 
fungerar lika bra i en 
studio som i en hemmabio. 
Panelerna finns i två olika 
storlekar: 30 x 30 cm eller 
60 x 60 cm. Tjockleken på 
båda är 2” och de finns i 
färgerna charcoal, burgundy och purple.

SonoFlatTM GridTM

SonoFlat™ Grid™ är en vidareutveckling av Auralex 
välkända SonoFlat™. Panelerna har fantastiska egenskaper 
i mellanhöga och höga frekvensregister. Utöver det har 
varje platta fått en lite annan 
design bestående av 9 kvadrater 
på 20 x 20 cm. Det ger plattan 
en elegant ”look” som fungerar 
såväl i hemmamiljö som i 
studiosammanhang. 

Panelerna finns i färgerna 
charcoal, burgundy och purple 
och har storleken 61 x 61 cm.

MiniFusorTM Diffusor
Precis som sin ”storebror” T´Fusor™ är MiniFusor™ en väldigt 
effektiv och prisvärd diffusor. På grund av MiniFusorns 
form och storlek lämpar den sig väl för olika typer av 
väggmönster och passar lätt in i helheten. 

MiniFusorns insida kan fyllas med exempelvis mineral-
fiber eller stenull för 
bättre diffusion och 
absorbtion. Lätt att 
montera och måla i 
den kulör som passar 
inredningen i övrigt.
Storlek: 30,5 x 30,5 cm.
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Cornerfills
Cornerfills är bitar av slätskuren Studiofoam® för användning 
primärt i hörn av två starka skäl:

• Estetiskt ger de en mjukare övergång mellan t ex 
LENRD® Basfälla och övriga Auralexprodukter du valt till 
angränsande väggar.

• Akustiskt jobbar de  som ytterligare en basfälla i de  
låga frekvenserna.

• Finns i färgerna charcoal, burgundy och purple.

T’FusorTM Diffusor
Auralex® T´Fusor™ är en diffusor som slår de flesta diffusorer 
på marknaden med hästlängder, både i pris och effektivitet. 
T´Fusorn är enkel att sätta upp på väggar antingen med 
skruv, lim, kardborreband 
eller dubbelhäftande 
tejp. Alla T´Fusors är vita, 
men kan enkelt målas 
antingen med pensel 
eller med sprayfärg. Kan 
med fördel fyllas med 
isoleringsull för att även 
verka absorberande.
Storlek: 61 x 61 cm.

NRC: 0,80*

NRC: 0,95* NRC: 0,85*

NRC: 0,20*



Paketguide 
Dags att sluta gissa när det gäller akustiken i din studio! Paketguiden här ger dig möjlighet att välja rätt produkter för ditt 
rum beroende på användningsområde. För mer information,  besök oss på www.sennberg.se och www.auralex.com.

Deluxe Plus

D36

Project 2

www.sennberg.se | Tel: 08-566 16 400
mail@sennberg.se | Auralex - Total Sound Control®

Rummets mått Golvyta 2 st D36 Alpha-DST Project 2 D108L Deluxe Plus PRO Plus D240 xi
183 X 122 cm 2,23 m² 39,1% 43,5% 69,6% 76,1% 82,6% 121,7% 191,3%
183 X 183 cm 3,35 m² 31,6% 35,1% 56,1% 61,4% 66,7% 98,2% 154,4%
244 X 183 cm 4,46 m² 26,5% 29,4% 47,1% 51,5% 55,9% 82,4% 129,4%
244 X 244 cm 5,95 m² 22,5% 25,0% 40,0% 43,8% 47,5% 70,0% 110,0%
305 X 244 cm 7,44 m² 19,6% 21,7% 34,8% 38,0% 41,3% 60,9% 95,7%
305 X 305 cm 9,30 m² 17,1% 19,0% 30,5% 33,3% 36,2% 53,3% 83,8%
366 X 305 cm 11,16 m² 15,3% 16,9% 27,1% 29,7% 32,2% 47,5% 74,6%
427 X 305 cm 13,02 m² 13,7% 15,3% 24,4% 26,7% 29,0% 42,7% 67,2%
427 X 366 cm 15,63 m² 12,3% 13,7% 21,9% 24,0% 26,0% 38,4% 60,3%
488 X 366 cm 17,86 m² 11,3% 12,5% 20,0% 21,9% 23,8% 35,0% 55,0%
488 X 427 cm 20,84 m² 10,2% 11,4% 18,2% 19,9% 21,6% 31,8% 50,0%
488 X 488 cm 23,81 m² 9,4% 10,4% 16,7% 18,2% 19,8% 29,2% 45,8%
549 X 488 cm 26,80 m² 8,7% 9,6% 15,4% 16,8% 18,3% 26,9% 42,3%
549 X 549 cm 30,14 m² 8,0% 8,9% 14,2% 15,6% 16,9% 24,9% 39,1%
610 X 488 cm 29,77 m² 8,0% 8,9% 14,3% 15,6% 17,0% 25,0% 39,3%

610 X 549 cm 33,49 m² 7,4% 8,3% 13,2% 14,5% 15,7% 23,1% 36,4%

610 X 610 cm 37,21 m² 6,9% 7,7% 12,3% 13,5% 14,6% 21,5% 33,8%

Inspelningsstudior/Liveroom med 20 - 40 % täckningsgrad

Underspecificerat mindre än 20 % täckningsgrad

Kontrollrum/Post Production med 40 - 60 % täckningsgrad

Sångbås/Narration med 60 - 100 % täckningsgrad

Överspecificerat över 100 % täckningsgrad

Alpha-DST D108L Pro Plus
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