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Tekn. Dr. Thomas Lagö

Att höra eller inte 
höra, det är frågan.

40 års erfarenhet i 
ett kompakt format. 

Din handbok för bättre ljud!
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Bakgrund
Vi som har skapat Ljud-HANDBOKEN  
är personer med ett intresse att göra 
kyrkor, kontor, skolor, konferenslokaler, 
restauranger och många andra lokaler 
vackra, tysta, lätta att kommunicera i och 
samtidigt kostnadseffektiva. Att kunna 
höra och uppfatta vad som sägs är viktigt! 

Ljud-HANDBOKEN ger dig 40 års kun-
skap och erfarenhet i ett kompakt format, 
kombinerat med tips och råd! 

Vi tar ett helhetsgrepp på samtliga fak-
torer: design, ljud, akustik och miljö. Vi 
skapar det många önskar de kunde få men 
ännu inte lyckats med! Vill du ha en god 
ljudmiljö som är ändamålsenlig, vacker, 
slitstark och kostnadseffektiv?

Kontakta oss:

QirraSound Technologies Europe AB
Dr Thomas Lagö, teknisk chef (adj. prof.)
+46 708 35 73 37, thomas.lago@qirrasound.com

LJUDOMBUDSMANNEN
VD Lars Bergh
+46 704 88 32 00, lars@ljudombudsmannen.se

MSW Elektronik & Teknik AB
VD Mårten Westman
+46 705 36 19 98, m.westman@mswab.se

Våra samarbetspartners:
Gerfloor - the flooring group. Bidrar med allt 
inom mattor och golv. Studio Six Digital: Pro-
fessionella ljudverktyg för iOS. Beda Work: 
Bullerutredningar och arbetsmiljöutbildningar. 
VILAX: akustiska möbler och inredning.
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Ljudombudsmannen
för moderna ljudlösningar

Som Ljudombudsman tar vi ett helhets- och pro-
jektansvar så att ljud och buller kan minska. Det 
finns många som kan olika delar men vi ”tar hela 
bollen”. Den ljudmiljö vi ofta lever i idag kan vara 
skadlig både för örat och hjärtat. Med ett stort 
kontaktnät hittar vi kostnadseffektiva helhetslös-
ningar för ljud och ljudmiljöer!

Vårt team har arbetat med ljud i kyrkor och andra 
liknande lokaler i mer än 40 år. Vi levererar vad 
många kallar extremt bra ljudsystem. Testa oss 
gärna! Utöver detta är vi expertkonsulter, utbil-
dare och deltar i flera internationella vetenskaps-
sammanhang och standardiseringar inom ljud. 
Vi har ingen box — No-Box™ 

Partners
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Vi arbetar med akustik, ljud, bild och styrsystem i 
såväl privata hem som stora arenor och företag. 
Ljud är ett brett område och mer integrerat i 
detalj än vad man kanske tror. Ett nära samar-
bete mellan arkitekt och hantverkare ser vi som 
en viktig faktor. Bullerbekämpning samt installa-
tioner av undertak, ljudsystem, styrsystem och 
hörselslingor ingår även i vårt arbete. 

350 SEK (ink. moms)




