
Auralex - Iso Series

Produktguide



MoPAD™
Auralex® MoPAD™ (Monitor Isolation Pads) är 
vibrationsdämpande plattor som placeras mellan dina 
högtalare och det underlag dina högtalare står på. 
MoPADs  förbättrar omgående hela din lyssningsmiljö! 
Att investera i ett par MoPADs är det lättaste, kanske det 
billigaste och en av de mest effektiva åtgärder du kan göra 
i din lyssningsmiljö.  Låt dina MoPADs göra jobbet. Det 
bästa sättet att verkligen höra hur dina mixar/inspelningar 
verkligen låter! Levereras med 
kilar för att ställa lutningen på 
monitorerna. 

ProPAD™ 
Auralex® ProPAD™ är pro-versionen av den populära 
MoPAD™-produkten. Den består av tre olika materiallager 
som i kombination skapar en överlägsen isolering av 
vibrationer och resonansenergi som skapas av monitorer 
eller högtalare. ProPAD™ förhindrar energin från att 
fortplanta sig vidare ner i underliggande material. 
ProPADs är tillverkade av ett lager 
Auralex® PlatFoam™, MDF och 
vulkaniserat gummi. En kilformad 
PlatFoam™-sats  medföljer för att 
ställa lutningen på monitorerna.

SubDude™ 
Auralex® SubDude™ är en platta som är framtagen för att 
användas som underlag till subwoofers. Den är klädd med 
en mörk, oöm matta och dämpar vibrationer och resonans 
från att färdas ner 
i golvet. Resultatet 
är en lugnare och 
renare bas med mer 
precision. 

ProMAX™
ProMAX™ är portabla 3”-väggar på stativ med väldigt 
många användningsområden. Studiofoam™-panelerna har 
samma mönster som Studiofoam™ Wedges och monteras 
på de medföljande MAX-Wall™-stativen genom ett enkelt 
handgrepp. ProMAX™ används för att ta bort ej önskvärda 
reflektioner i till exempel projektstudior, 
inspelningsrum, vid live-spelningar och 
i hemmastudior. ProMAX™ är en idealisk 
lösning för musiker och tekniker som måste 
jobba i tillfälliga lokaler där det inte går att 
ha permanenta lösningar. 

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
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Mått: 30 x 10 cm 
Maxvikt: 48 kg 

Mått: 20 x 33 cm
Maxvikt: 60 kg

Mått: 38 x 38 cm
Maxvikt: 136 kg

Mått: 61 x 122 cm
Tjocklek: 3”



MudGuard™
Auralex® MudGuard™ är en smart produkt för inspelning av 
sång, gitarr och andra akustiska instrument.  Med MudGuard 
minskar behovet av att akustikbehandla rummet där inspel- 
ningarna görs. MudGuard är en portabel skärm som enkelt 

fästs på mikrofonstativet bakom
mikrofonen. Själva absorptions-
materialet i MudGuarden är 
tillverkat av samma erkänt 
högkvalitativa Studiofoam 
som många andra av Auralex 
akustikprodukter. MudGuard 
hjälper dig få kontroll på dina 
inspelningar!

GRAMMA™ Amp Riser
GRAMMA™ är en otroligt effektiv vibrationsdämpare 
för användning under exempelvis gitarrförstärkare eller 
högtalare. GRAMMA™ ger i det närmaste en total akustisk 
isolering mellan förstärkare och golvyta, vilket resulterar i 
en oerhört ren ton ur förstärkaren/högtalaren utan några 
vibrationer och lågfrekventa ljud som normalt kommer från 
omgivande stommar och golv. Inbyggt handtag för lätt 
transport. Använd GRAMMA™ så hör du verkligen hur din 
förstärkare låter!

HoverDeck™
Auralex® HoverDeck™ är specifikt framtagen för att reducera 
“färgningen” som kan uppstå när trumljudet blandas med 
golvets resonansfrekvenser. Genom att frikoppla trumsetet 
från golvytan får man fram en tightare och renare ljudbild 
som fungerar bättre oavsett om det är i en studio eller på 
livescenen. HoverDeck finns i två olika paketlösningar: 

HD64Gig som är framtaget 
för 4/5-delade trumset och 
HD88Concert som är mer 
till för större trumset och för 
turnésituationer.

HoverMat™
Auralex® nya HoverMat™ är en stadig, oöm trum-matta 
som förbättrar den akustiska isoleringen och gör tonen 
”renare” från ditt trumset.  HoverMat™ är tillverkad 
av Auralex Sheetblok™, som är en mycket slitstark 
industrimatta. Resultatet, ett snabbt och enkelt sätt att få 
ett mer fokuserat och rent trumljud varje gång du använder 

mattan. Levereras 
tillsammans med 
en gigbag för 
enkel transport.
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Mått: 183 x 122 cm

Great GRAMMA™
Great GRAMMA™ bygger på succéprodukten GRAMMA™, 
men är nästan 30 % större. Detta för att kunna lyfta även 
större högtalarkabinett. Nu kan du få upp ditt 4 x 12”, 15” 
eller 18”- kabinett på samma sätt! 

Använd Great GRAMMA™ så hör du verkligen hur din  
förstärkare låter!

Mått: 76 x 48 cm
Maxvikt: 136 kg

Mått: 58 x 38 cm
Maxvikt: 136 kg

PlatFeet™
Auralex® PlatFeet™ är det mest effektiva sättet att få bort 
oönskade vibrationer som söker sig upp från golvet och 
upp till mikrofonen via mickstativet.

Trä bara på blocken under varje stativfot så förbättrar du 
tydligheten och klarheten i signalen. Fungerar även 
perfekt för att ”frikoppla” virvel och golvpuka i ett trumset.

Mått: 60 x 60 cm/platta
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U-Boat™ Floor Floaters™
Auralex® U-Boat™ Floor Floaters är ett u-format och 
vibrationsdämpande mellanlager designat för att 
användas under reglar för att “frikoppla” dessa från 
underlaget. 

U-Boat™ Floor Floaters förbättrar dramatiskt definitionen 
i det låga frekvensregistret i rummet och ger en 
markant minskning av 
ljudtransmission till andra 
närliggande rum.

OBS! U-Boat™ Floor 
Floaters är gjorda för  
max 38 mm-reglar.

PlatFoam™  Isolation Riser
PlatFoam™ Isolation Riser är en produkt som först och främst 
används för att bygga trumpodium, temporära scengolv 
eller något annat som behöver “frikopplas” från befintliga 
underlag. Principen är densamma som för MoPAD™, ProPAD™ 
och Gramma™, dvs att den fungerar som en barriär mellan 
ljudkälla och golv och därigenom kan transmission av 
ljudvågor minimeras till närliggande rum.

Auralex® PlatFoam™ används 
idag inom många områden, som 
filminspelningar i Hollywood, 
nattklubbar, replokaler, 
konsertlokaler och i studio. 
Säljs endast i hela boxar.

Längd: 122 cm/st
24 st per låda

SheetBlok™ Sound Isolation Barrier
SheetBlok™ Sound Isolation Barrier är en tjock vinylmatta, 
med extremt hög densitet, som presterar 6 dB bättre än 
solitt bly när det gäller att stoppa transmissionsljud. 
Den fungerar som en barriär mot ljudtransmission i 
väggar och golv.

SheetBlok™ presterar som bäst i kombination med andra 
material som gips och 
akustiskt lim i en så 
kallad “multi-layer”-
konstruktion. 
Säljs i hela rullar 
om 5 x1 meter.

RC-8™ Resilient Channel
Auralex® RC-8™ Resilient Channel är en specialdesignad 
metallskena som, när den används för att hänga upp 
gipsväggar (istället för att skruva gipsskivorna direkt i 
reglar) kraftigt förbättrar skyddet mot ljudtransmission i 
väggar och tak. 

RC-8 monteras med ett maximalt avstånd på 60 cm 
mellan skenorna. De två första skenorna monteras i 
vardera ände av väggen eller taket. RC-8 kan bära upp 
till två gipsskivor och ett lager SheetBlok™ även i tak.

Vardera skena är 
244 cm lång. 
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