
Kan jeres borgere høre hvad I siger?

• Mindst 800.000 danskere oplever problemer med hørelsen.  
 Hver 10. i arbejde har høreproblemer.

• Ca. 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger 
 og andre hjælpemidler.
 
• Ca. 50.000 har et svært høretab, og har problemer med  
 deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job.
 
• Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse  
 tilbage og har brug for tolkeservice. Heraf er ca. 800 
 personer på arbejdsmarkedet.
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Vær sikker på at jeres budskab går klart og tyde-
ligt igennem til borgere med hørenedsættelse.

Teleslyngeanlæg
En teleslynge er et lydteknisk hjælpemiddel, som sender 
et givent signal til et trådløst modtagerapparat (f.eks. et 
høreapparat eller en øresnegl med en indbygget tele- 
spole).

I det nye bygningsreglement BR18 er der fokus på tele- 
slynger og lige muligheder for alle. Vi synes dog ikke, at 
det kun skal være i nybyggeri der skal være lige muligheder 
for høreudfordrede personer,  så derfor har vi lige nu fokus 
på små systemer til skranker, ekspeditionssteder o.lign.

Lad Best-AV & Best-Sound bygge en teleslyngeløsning 
pænt ind i jeres eksisterende møbler for den bedste per- 
manente løsning. Eller overvej måske at få etableret en 
transportabel løsning.

Høreproblemer
Hørenedsættelse, høreproblemer, lydproblemer eller 
hørehandicap? Uanset, hvad vi kalder det, er antallet af 
mennesker, der ikke kan udnytte deres høresans fuldt 
ud, voldsomt stort.

Rent faktisk har hver 6. dansker over 18 år problemer med 
hørelsen. Alligevel er mennesker med hørenedsættelse 
ofte en overset gruppe, da deres handicap er usynligt. At 
have dårlig hørelse er et kommunikationshandicap, der 
kan føre til social isolation.

Professionel levering og installation
Vi er én af Danmarks førende leverandører af teleslynge- 
anlæg. Vi forestår både design, projektering og installation, 
enten selv eller i samarbejde med egne håndværkere. 
Vi leverer teleslyngeanlæg i alle størrelser - lige fra små 
transportable anlæg - til større anlæg på flere tusind 
kvadratmeter.


