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Välbesökta Hamnkrogen i Helsingborg har genomgått en helrenovering.
Med StoSilent Direct har restaurangen fått ett stilrent innertak som
effektivt dämpar glasklirr, vilket både skapar en trivsam atmosfär för
gästerna och en god arbetsmiljö för personalen. Foto: Emma Persson.

StoSilent Direct ger rätt 
akustikeffekt hos Hamnkrogen
Precis vid kajkanten i Helsingborg city
ligger Hamnkrogen, en välkänd samlingspunkt med bar och restaurang. AB Mats
Lindstrii Bygg har varit med från start och
stod även för byggnationen när restaurangen gick från sommarservering till åretrunt-krog år 2002. När det var dags för en
totalrenovering av interiören i år, anlitades
samma entreprenör.
Estetiskt tilltalande
Bytet av innertaket var en prioriterad
åtgärd, eftersom restaurangägarna ville
ha ett utseendemässigt lyft i lokalen.
– Sen tidigare hade restaurangen ett
limmat, traditionellt akustiktak, och med
de många skarvarna gav det ett väldigt
rörigt intryck, säger Mats Lindstrii.
I krogmiljön med ett klinkergolv, många
klirrande glas, sorlande samtal och musik,
är akustikskivornas funktion dessutom
mycket viktig. För att skapa ett mer
tilltalande utseende och uppfylla kraven
på ljuddämpning, föreslog Mats Lindstrii
systemet StoSilent Direct från Sto.
– Det föll i god jord, först och främst
av estetiska skäl eftersom det ger ett
slätt, fint och enhetligt tak. Men nu när
renoveringen är klar är restaurangägarna
även väldigt nöjda med akustikeffekten,
säger Mats Lindstrii.
Lyhörd support
Byggprojektet var utmanande, inte minst
på grund av att byggnaden är tolvkantig
och taket sluttar med en lutning på 33
grader. Taket applicerades därför i tårtbitar från en byggställning som måste ha

motsvarande lutning. Service från Sto
underlättade när byggtiden var knapp.
– Som av en händelse höll Sto en utbildning i appliceringsteknik i Malmö precis
veckan innan byggstart och där fick vi
en bra introduktion. Sen måste jag säga
att Sto gjorde ett fantastiskt jobb med
support. De besvarade våra frågor snabbt
och fick även fram material på kort tid,
en del från Köpenhamn och en del från
Stockholm.
Önskad akustikeffekt
På grund av bygghöjden valde man den
något tunnare skivan på 46 mm. När taket
nu är färdigt kan Mats Lindstrii konstatera
att ljudvärdena får mycket väl godkänt.
– Jag har hört idel lovord om akustik
effekten, som nu är bättre än innan.

Det känns så klart väldigt viktigt för mig
eftersom jag föreslog den här lösningen.
Sen tycker ägarna att taket bidrar till ett
helt nytt, fräscht intryck av lokalen vilket
ju också var målet.
AB Mats Lindstrii Bygg använder sig
gärna av interiöra system från Sto och
ser lättillgänglig tillgång till kunskap som
en mycket stor fördel.
– Jag har drivit firman sedan 1991
och varit med om mycket när det gäller
bristfällig teknisk support och material
kännedom. Men Sto utmärker sig verkligen
genom sin produktkunskap, hjälpsamhet
och serviceinriktning. De har alltid rätt
person på rätt plats och ett stort, väl
fungerande servicenätverk. Det löper som
en röd tråd genom deras verksamhet,
säger Mats Lindstrii.

Hamnkrogen
är en välkänd
samlingspunkt
med bar och
restaurang.
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S om av en händelse höll Sto en utbildning
i appliceringsteknik i Malmö precis veckan
innan byggstart och där fick vi en bra
introduktion. Mats Lindstrii, AB Mats Lindstrii Bygg.

Hamnkrogen i Helsingborg
startade som sommar
restaurang 1994. Vid årets
nyöppning möttes gästerna av
en helrenoverad interiör och
ett stilrent innertak som med
StoSilent Direct ger önskad
akustikeffekt. AB Mats Lindstrii
Bygg har stått för systemval
och byggarbete.

