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Vad är ljud?
Allt sedan vi människor började gå upprätta har vi tillbringat största delen
av vår tid på jorden utomhus. Det är bara under de senaste hundra åren
som vi har börjat tillbringa större delen av vår tid inomhus. Från detta kan
vi dra slutsatsen att evolutionen har anpassat vår hörsel efter vad som var
viktigt i en utomhusmiljö. Rumsakustiken i en byggnad bör därför anpassas
så att den efterliknar de akustiska villkor som råder utomhus.
Ljud kan fysiskt beskrivas som periodiska rörelser i densitet som fortplantar sig genom ett medium – för det mesta handlar det om tryckförändringar i luften som omger oss. Vi uppfattar ljud när dessa rörelser når våra öron
och därifrån överförs som nervsignaler till våra hjärnor. Dessa fakta har
legat till grund för Offeccts produktutvecklingsprocess.
Vi har arbetat med akustik i många år och var det första möbelföretaget
som lanserade formgivna akustiska väggpaneler. Vi arbetar ständigt med
att utveckla akustiska produkter som inte bara absorberar utan också effektivt sprider och blockerar ljud för att skapa bästa möjliga inomhusmiljö,
det vill säga ljudbalans.
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SOUNDWAVE®

ORIGINALET

ORIGINALET - DEN FÖRSTA
AKUSTIKPANELEN
Det hela började med Soundwave® Swell, som formgavs 1999 av Teppo
Asikainen. Sedan dess har vi ständigt utvecklat vår kunskap om akustik
och dess betydelse för vårt välbefinnande.
Framgångsrik akustisk design kräver både goda kunskaper om varje
paneltyps unika egenskaper och en korrekt analys av interiörens
specifika akustiska behov. Panelerna i Soundwave® -serien har
formgivits för ett speciellt syfte. Panelerna kan kombineras på olika
sätt för att motsvara behoven i vilket rum eller vilken miljö som helst.
Våra akustikpaneler kombinerar funktionalitet med estetik och är
speciellt formgivna för att förbättra de akustiska egenskaperna i alla
interiörer som används för kommunikation och social interaktion.
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AKUSTIKPANEL

AV DANIEL SVAHN

SOUNDWAVE® ANDO
Soundwave® Ando har formgivits av Daniel Svahn. Att ge ett material

ett nytt uttryck med en annorlunda betydelse och funktion skapar spänning. Soundwave® Andos utseende och ljudabsorberande material gör

att den upplevs som ett betongblock.

”Betongblocket har omvandlats från ett hårt material med ljudreflekterande egenskaper till en mjuk absorberande yta. Att leka med ytor på

det här sättet skapar intressanta miljöer där möten kan äga rum”, säger
Daniel Svahn.

Ando är en tung bredbandsabsorbent som är extra effektiv i frekvens-

omfånget 150 Hz–500 Hz. Panelen reducerar effektivt både efterklangstiden i ett rum och störande bakgrundsljud, samtidigt som den gör det
mycket lättare att urskilja röster.
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Daniel Svahn examinerades
från Beckmans designhögskola i Stockholm 2009
och har en konstnärlig
kandidatexamen i produktdesign. Daniel Svahns
undersökande inställning till
design resulterade redan året
därpå i det prestigefyllda
Estrid Ericson-stipendiet.
Kort efter examen startade
han sitt eget företag, Daniel
Svahn Studio, som har
fått uppmärksamhet för
sin innovativa och lekfulla
användning av naturmaterial
i olika kontexter.
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AKUSTIKPANEL

AV 3XN

SOUNDWAVE® BELLA
När danska 3XN designade hotellet Bella Sky i Köpenhamn ville
de att Offecct skulle utveckla en helt ny akustikpanel i linje med

arkitekturprojektet som helhet. Bella Skys två torn står nära varandra,

som ett dansande par i rörelse, och ger stadsdelen en urban atmosfär.
”När vi formgav Soundwave® Bella inspirerades vi av byggnadens

spetsiga karaktär och avsaknad av räta vinklar. Soundwave®-systemets

flexibilitet gjorde att vi kunde ge varje konferensrum en egen identitet
med en fyrkant på varje vägg i en unik färg för att särskilja de olika
rummen”, säger Kim Herforth Nielsen, grundare av 3XN.

Bella används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 500 Hz och
uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen, som röster,
telefoner osv.

3XN är ett danskt arkitektkontor som grundades som
Nielsen, Nielsen and Nielsen
i Århus 1986 av arkitekterna
Kim Herforth Nielsen, Lars
Frank Nielsen (partner till
2002) och Hans Peter Svendler Nielsen (partner till 1992).
Arkitektkontoret blev snabbt
internationellt känt för sin
sociala och humanistiska
arkitektur och för projekt
som kräver hög detaljnivå
och gedigna kunskaper.

Soundwave® Bella
formgavs för Bella
Center i Köpenhamn.

Bella är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV MARIO RUIZ

SOUNDWAVE® BOTANIC
Inspirationen till Soundwave® Botanic är de skandinaviska skogarna.
Strukturerna kan upplevas på olika sätt beroende på om panelerna
placeras vertikalt eller horisontellt.

”Jag uppskattar att skogen finns överallt i Skandinavien. Skogens

närvaro är så betydelsefull att jag hämtade inspiration från trädgrenarna
när jag fick i uppdrag att formge en akustikpanel som skulle vara en

del av Soundwave®-kollektionen. Det är bakgrunden till den slutgiltiga

formen; abstrakta och strukturella rörelser inspirerade av den naturliga
vegetationen”, säger Mario Ruiz.

Botanic används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 250

Hz och uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen, som
röster, telefoner osv.

Mario Ruiz har en examen i
industridesign från Elisava
School of Design i Barcelona.
Han påbörjade sin professionella karriär 1995. Under de
första åren och fram till 2003
fokuserade han främst på
teknologi och formgivning av
kontorsmöbler. För tillfället
arbetar Mario Ruiz för
internationellt kända företag
med en rad produkter
som belysning, möbler,
kontorsutrustning och grafisk
formgivning.

Botanic är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV KARIM RASHID

SOUNDWAVE® FLO
När Karim Rashid skapade Soundwave® Flo inspirerades han av
ljudvågor och digital information. Rashid menar att vi mentalt lever i en
väldigt digital värld. För att skapa balans behöver vi komma i kapp med
experimentell design i den fysiska världen.
”Med hjälp av dimensioner, material, färger, koder, mönster, strukturer,
linjer, den plana ytan och kompositionen vill jag åskådliggöra det
binära talsystemet och ljudvågor för att skapa en ny, extremt funktionell
dekoration som är både tidsenlig och estetisk. En dekoration för vår nya
värld som låter fantasin flöda”, säger Karim Rashid om designprocessen.
Flo-panelerna kan placeras i rad eller spridas ut på olika sätt. När
mönstret placeras horisontellt ger det en känsla av vatten och vertikalt
kan det upplevas som ljusvågor.

Karim Rashid föddes i Egypten, växte upp i England,
utbildade sig i Kanada och
arbetade i Italien några år
innan han startade sin egen
byrå i New York 1993. Rashid
har över 3 000 formgivningar
i produktion, har vunnit över
300 priser och är verksam i
över 40 länder.

Flo används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 250 Hz och
uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen, som röster,
telefoner osv.

Flo är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV INEKE HANS

SOUNDWAVE® GEO
När Ineke Hans formgav Soundwave® Geo såg hon panelen som en
tredimensionell väggdekoration liknande dem som människor runt om
i världen alltid har skapat. Skillnaden är att Geo har en tydlig funktion
som ljudabsorbent.
”Människor har alltid velat dekorera sina väggar – överallt och i
alla tider. Men vi formgivare tenderar att skala bort den dekorativa
aspekten. Jag ville kombinera Offeccts ljudpaneler i filt med ett
geometriskt, dekorativt mönster som även fungerar storskaligt med
många paneler i rad utan att det ser för rörigt ut. En kombination av
tradition och modern design, helt enkelt”, säger Ineke Hans.
Geo används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 250 Hz och
uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen, som röster,
telefoner osv.

Ineke Hans föddes 1966 och
studerade vid Royal College
of Art i London. Hon har sedan 1998 en egen designbyrå
i staden Arnhem i Holland,
där hon arbetar med en rad
projekt som möbler, produktdesign och smycken. Ineke
Hans har sedan starten arbetat med en egen kollektion
av möbel- och designföremål
och genomför projekt för
olika internationella
designproducenter.

Geo är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV TEPPO ASIKAINEN

SOUNDWAVE® LUNA
Soundwave® Luna är en av de första panelerna i den framgångsrika
Soundwave®-serien. När Teppo Asikainen formgav akustikpanelen lät
han sig inspireras av landskapet på månen. De första Luna-panelerna
tillverkades i grå filt för att ytterligare framhäva månlandskapet.
Tillsammans med de nödvändiga akustiska egenskaperna resulterade
det i formgivningen av Luna.
Luna är en tung bredbandsabsorbent som är extra effektiv i det
låga frekvensomfånget, 150 Hz-500 Hz. Panelen reducerar effektivt
efterklangstiden i ett rum. Störande bakgrundsljud reduceras och det
blir mycket lättare att urskilja röster.
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Teppo Asikainen föddes 1968
i Finland och är i dag en av
delägarna i Valvomo – ett
arkitekt- och designkontor
som grundades 1993 och är
baserat i Helsingfors, Finland. Kontoret arbetar inom
alla designområden, från
arkitektur till produktdesign.
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AKUSTIKPANEL

AV JEAN-MARIE MASSAUD

SOUNDWAVE® PIX
Med Soundwave® Pix kan man skapa unika rum genom att kombinera
färger och former på olika sätt. Soundwave® Pix kompletterar den
ljudabsorberande funktionen med en estetisk variation vad gäller färgoch formval.
Själva formgivningen påminner om tangenterna på ett tangentbord och
ger betraktaren en känsla av både igenkännande och förvåning.
”Soundwave® Pix ger arkitekter möjlighet att kombinera flera olika
delar som tillsammans skapar en helhet. Jag ser fram emot att se hur
arkitekter och inredningsarkitekter världen över använder Pix för att
skapa innovativa interiörer”, säger Jean-Marie Massaud.
Pix används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 150 Hz500 Hz. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen, som röster,
telefoner osv. Dessutom hjälper det tredimensionella mönstret till med
att sprida ut det ljud som inte absorberas.

Jean-Marie Massaud föddes
1966 och tog examen från
ENSCI 1990. 2000 grundade
han Studio Massaud. Hans
formgivning bygger på en
välutvecklad designfilosofi.
Massaud är en mångsidig
man som arbetar med allt
från industridesign till
arkitektur och teknologiska
innovationer. Han vill helst
ifrågasätta det befintliga
för att utvecklas och så
småningom föreslå lösningar
på samtida problem.

Pix är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV TEPPO ASIKAINEN

SOUNDWAVE® SCRUNCH
Soundwave® Scrunch är en av de första panelerna i den framgångsrika

Soundwave®-serien. Scrunch hade, till skillnad från Luna, jordens
landskap och dess akustiska egenskaper som inspiration under
designprocessen. Den skrynkliga ytan påminner om ett bergslandskap
sett från ovan. Den ursprungliga grå färgen liknade ett bergslandskap
medan offwhite-versionen hämtar inspiration från snöklädda berg. I dag
finns Soundwave® Scrunch i flera färger.

Scrunch är en bredbandsabsorbent i det övre frekvensomfånget,
500 Hz och uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen,
som röster, telefoner osv.

Teppo Asikainen föddes 1968
i Finland och är i dag en av
delägarna i Valvomo – ett
arkitekt- och designkontor
som grundades 1993 och är
baserat i Helsingfors, Finland. Kontoret arbetar inom
alla designområden, från
arkitektur till produktdesign.

Scrunch är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV MARRE MOEREL

SOUNDWAVE® SKYLINE
Marre Moerel inspirerades av stadssilhuetter när hon formgav

Soundwave® Skyline. Mönstret kan också ses som en abstraktion av
naturen. Panelerna har en regelbunden, rektangulär form. När de
placeras horisontellt bildas en rak linje längst upp, som sedan bryts i
lätt vinklade horisontella linjer. Mönstret speglar New Yorks gatunät och
kan också ses som en jättelik bergskedja ur ett fågelperspektiv. Vertikalt
förvandlas mönstret till skyskrapor eller urgamla bergsformationer.
”Jag har tillbringat mycket tid i New York och i sådana städer handlar
allt om ljud och oljud och hur invånarna kan ta sig igenom den
ljudbarriären. Därför var jag väldigt motiverad att börja utveckla en
personligt designad panel när Offecct gav mig chansen”, säger Marre
Moerel.
Skyline är en bredbandsabsorbent i det övre frekvensomfånget,
250 Hz och uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen,
som röster, telefoner osv.

Marre Moerel föddes i Breda
i Nederländerna. Hon studerade modedesign, skulptur
och möbeldesign vid Royal
College of Art i London och
tog en masterexamen 1991.
Mellan 1993 och 2002 bodde
Moerel i New York. Hon har
undervisat i möbeldesign vid
Parsons School of Design
och bor sedan 2003 i Madrid,
Spanien.

Skyline är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV RICHARD HUTTEN

SOUNDWAVE® STRIPES
När Richard Hutten formgav Soundwave® Stripes hade han som mål att
bidra med något annorlunda till kollektionen. Designen karaktäriseras
av en flexibilitet som gör att panelerna kan kombineras på många olika
sätt. Detta innebär i sin tur att varje interiör där Stripes används kan bli
unik. Stripes mångsidighet blir på så vis ett användbart redskap för att
skapa intressanta och varierade interiörer.
”Det jag skapade var inte bara ett mönster som upprepar sig på
väggen, utan ett mönster som faktiskt kan skapa andra mönster,
till exempel ränder, pilar eller fyrkanter. Designen är ett verktyg för
arkitekter när de vill skapa ny inredningsdesign”, säger Richard Hutten.
Stripes används som bredbandsabsorbent i det övre frekvensomfånget,
250 Hz och uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen,
som röster, telefoner osv.

Richard Hutten är en internationellt känd holländsk
designer med en examen i
industridesign från Design
Academy i Eindhoven.
Hutten är en viktig del av
en inflytelserik generation
formgivare som växte fram i
Holland under 90-talet och
framåt. 1991 startade Hutten
sin egen designbyrå där han
arbetar med olika projekt
som möbler, produkter, inrednings- och utställningsdesign.

Stripes är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV TEPPO ASIKAINEN

SOUNDWAVE® SWELL
Soundwave® Swell är en av de första panelerna i Soundwave®-serien.
Panelen formgavs ursprungligen år 1999 för restaurangen Pravda i
Helsingfors. Utmaningen var att hitta en designad väggdekoration med
goda akustiska egenskaper och Soundwave® Swell blev resultatet.

Dess kärnvärden ligger i funktionen och Teppo Asikainen vägrade
kompromissa med utseendet. Panelen har stark personlighet och
fungerar som en sorts 3D-tapet som ger rummet den rätta estetiska
känslan och akustiken på samma gång. 3D-formen gör att de också
sprider ut ljudet. Detta är en mycket viktig egenskap när panelerna
används i rum med liten rumsbredd i förhållande till takhöjden.
Swell används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget, 250 Hz
och uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen, som
röster, telefoner osv.

Teppo Asikainen föddes 1968
i Finland och är i dag en av
delägarna i Valvomo – ett
arkitekt- och designkontor
som grundades 1993 och är
baserat i Helsingfors, Finland. Kontoret arbetar inom
alla designområden, från
arkitektur till produktdesign.

Swell är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta
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AKUSTIKPANEL

AV TEPPO ASIKAINEN

SOUNDWAVE® SWELL DIFFUSER
Soundwave® Swell Diffuser är en variant av Soundwave® Swell.
Panelen ger ljudspridning snarare än absorbering. Rätt placerade gör
diffusorer att det blir lättare att urskilja röster. De ökar till och med
känslan av avskildhet i öppna ytor, eftersom talaren inte behöver prata
högt för att höras.
För vissa sorters interiörer, som t.ex. hörsalar eller hemmabiografer,
bör ljudenergin riktas för att nå publiken. Swell Diffuser har denna
egenskap, liksom en unik och harmonisk design. Eftersom vår
utomhusmiljö består av både hårda och mjuka ytor, skapar Swell
Diffuser i kombination med Swell en behaglig inredningsakustik
som är tilltalande för mänskliga öron.
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Teppo Asikainen föddes 1968
i Finland och är i dag en av
delägarna i Valvomo – ett
arkitekt- och designkontor
som grundades 1993 och är
baserat i Helsingfors, Finland. Kontoret arbetar inom
alla designområden, från
arkitektur till produktdesign.
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AKUSTIKPANEL

AV CLAESSON KOIVISTO RUNE

SOUNDWAVE® VILLAGE
Soundwave® Village är en lyckad kombination av arkitektur och
design. Den har en komplicerad geometri där de ljudabsorberande
egenskaperna har fått styra mönstret. Den kan upplevas som något
abstrakt – betraktaren behöver inte uppfatta mönstret av byggnader.
Panelerna kan användas enskilt eller kombineras för att skapa en hel
vägg.
”Fasetterna och trapetsoiderna gör att ljudet studsar tillbaka i en
45-gradig vinkel. När vi hade arbetat med mönstret ett tag insåg vi
att det liknade taken på en massa små byggnader. För att få fram
den rätta känslan tittade vi på flygfotografier över tätbebyggda
stadsområden. Den förbjudna staden i Peking, där utrymmet mellan
byggnaderna kan vara extremt litet, var en inspirationskälla”,
säger Eero Koivisto.
Village används som bredbandsabsorbent i det övre
frekvensomfånget, 500 Hz och uppåt. Panelerna reducerar störande
ljud i omgivningen, som röster, telefoner osv.

Claesson Koivisto Rune är en
internationellt känd svensk
arkitekt- och designbyrå.
Den grundades av
Mårten Claesson, Eero
Koivisto och Ola Rune 1995.
Bland över 60 priser har de
mottagit Designer of the
Year två gånger i Italien, Elle
Décor 2014 och 2011, Red
Dot Design Award – Best of
the Best 2014, vilket gör dem
till det första kontoret som
har fått en Red Dot i fem
olika produktkategorier.

Village är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta.
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AKUSTIKPANEL

AV CHRISTOPHE PILLET

SOUNDWAVE® WALL
Soundwave® Wall är den största akustikpanelen Offecct har skapat
hittills och den bygger på standardmåtten från Offeccts framgångsrika
kollektion av akustikpaneler, Soundwave®.

”Soundwave® Wall sträcker sig från golv till tak – panelen är en
del av arkitekturen i en byggnad, som en prefabricerad skiljevägg.
Jag hämtade inspiration från hur interiörerna i vissa japanska hem
ser ut, med väggar som består av långa träpinnar i rad. I den här
sortens konstruktion skapar kontrasten mellan ljus och skugga en
vacker kontinuerlig våg som gör väggen naturligt påtaglig”, förklarar
Christophe Pillet.
Wall används som bredbandsabsorbent i det övre frekvensomfånget,
250 Hz och uppåt. Panelerna reducerar störande ljud i omgivningen,
som röster, telefoner osv.
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Christophe Pillet är utbildad
vid Decorative Arts School i
Nice och Domus Academy i
Milano. Han arbetar med allt
från produkt- och möbeldesign till inredningsdesign och
scenografi. Pillet startade sin
egen byrå 1993.
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KOMPLEMENT

AV OFFECCT DESIGN STUDIO

BASFILL

Basfill är ett komplement till våra Soundwave®-paneler. Basfill är
ett fyllnadsmaterial som placeras inuti akustikpanelen och som ger
ljudabsorption i det lägre frekvensomfånget, 150 Hz-500 Hz. Ljud i de
lägre frekvenserna är bastoner som ofta upplevs som tröttsamma, som
trafik- och ventilationsljud. Genom att reducera de lågfrekventa ljuden
i omgivningen blir det lättare att fokusera och att uppfatta röster, vilket
underlättar kommunikationen med andra runt omkring.
Basfill är en miljövänlig produkt tillverkad av 40 % återvunnen textil
och 20 % återvunnen PET. Resterande 40 % av materialet består av
nytillverkad fiber som binder ihop materialen. Basfill är lätt att montera
och ökar möjligheten att anpassa dina Soundwave®-paneler efter
behov.

Jämförlig ljudabsorptionsyta, Aobj
m 2 Sabine
2.5

2.0

1.5

1.0

Soundwave® Swell (x6) med Basfill
Soundwave® Swell (x6) utan Basfill
0.0
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KOMPLETTERANDE PRODUKTER

KOMPLETTERANDE
PRODUKTER
För att öka möjligheten att använda Soundwave®
i olika interiörer har vi kompletterande produkter
som kan integreras i Soundwave®-systemet.
Soundwave® Stand av Richard Hutten

Soundwave® Stand är ett verktyg som består av en ram där man kan

fästa Offeccts akustikpaneler i Soundwave®-serien. Anordningen passar
diskret in i alla miljöer utan att synas – i stället framhäver den själva
panelerna. Soundwave® Stand kan stå på golvet eller hänga från taket.
Soundwave® Screen av Mario Ruiz

Soundwave® Screen är en vit, magnetisk glastavla som även innehåller
en manuell projektorduk. Genom att integrera Screen i Soundwave®systemet ökar användbarheten i moderna interiörer.
Soundwave® Planter av Mario Ruiz

Soundwave® Planter är en O2asis-produkt, en växtförvaring som
inspirerar och bidrar med grönska i offentliga och privata miljöer.
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AKUSTIKPANELER

AV DAVID TRUBRIDGE

MEMBRANE
Ett membran är ett känsligt föremål som vi inte tänker på till
vardags men som vi märker direkt om det är trasigt eller saknas.
När ett membran används inom akustiken sprider det ljudvågorna
och balanserar ljudet i ett rum. Tillsammans med Nya Zeelandbaserade designern David Trubridge har vi skapat ett membran
för inomhusanvändning med inspirerande former och en hållbar
konstruktion.
”Membrane är ett ljudreducerande system. Genom att överlappa
modulkomponenter och koppla ihop dem med varandra kan
användaren bygga ett flertal olika mönster. Mönstrets komplexitet
skapar en attraktiv och funktionell hängande skärm som förbättrar
akustiken samtidigt som den delar av ytor”, säger David Trubridge.

David Trubridge avslutade
sina studier på Newcastle
University i England 1972
och har en examen i
skeppsbyggnad. Davids byrå,
utställningslokal och workshop ligger i Whakatu på Nya
Zeeland och drivs av 100 %
förnybar elektricitet.

Membrane bidrar med en ny egenskap till Offeccts akustiska produkter.
Eftersom vi var inspirerade av naturen, vår ursprungliga miljö, letade
vi efter en produkt som kunde efterlikna egenskaperna hos löven i en
skog. Likt löv sprider Membrane ljudet samtidigt som ljuset delvis silas
genom mönstret.
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AKUSTIKPANELER

AV LUCA NICHETTO

NOTES
Notes består av fem olika former som kan kläs i valfritt tyg. Formerna
kan sedan arrangeras om genom att flyttas i sidled. Notes absorberar
inte bara ljud utan delar också av rummet på nya och spännande sätt.
Så i stället för att bygga upp och riva ner väggar för att skapa nya ytor
kan användaren få utlopp för sin kreativitet och enkelt arrangera om
Notes på olika sätt efter behov.
”Jag kommer från Venedig i Italien där man ofta torkar tvätt genom
att kasta den över vilken tillgänglig kabel som helst som hänger mellan
husen. När barnen spelar fotboll på gatan dämpar kläderna på linorna
ljudet av den studsande fotbollen och de skrikande barnen. Så jag
använde det som inspiration och försökte överföra det till en produkt”,
säger Luca Nichetto.
Notes tillverkas av ett högabsorberande material, bland annat av
textilavfall från Offeccts produktion. Genom att delvis överlappa
panelerna kan man maximera absorberingen.

Luca Nichetto är en italiensk
designer. Efter studier i
industridesign vid
IUAV i Venedig påbörjade
han sin karriär 1999 med att
formge sina första projekt
i Murano-glas för Salviati.
2006 startade han sin egen
designfirma, Nichetto&Partners, som specialiserar sig på
industridesign och erbjuder
konsulttjänster inom
designområdet.

Notes hängsystem går att arrangera i olika miljöer.
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Varför behöver vi
reglera ljudet i miljöer
där vi möts och umgås?
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Den viktigaste anledningen är att vi helt enkelt mår bättre i
välbalanserade ljudmiljöer där vi kan göra oss förstådda utan att
behöva skrika.
Vi påverkas av alla våra sinnen och ett välbalanserat ljud får hjärnan att slappna av. Vanligtvis måste hjärnan arbeta hårt för att
stänga ute och filtrera bort oönskat ljud som gör oss trötta.
På följande sidor presenteras några av de produkter i Offecctkollektionen som, förutom att fungera som inredningsprodukter, också absorberar eller blockerar oönskat ljud.
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FÅTÖLJ

ACCESSOAR

AV JEAN-MARIE MASSAUD

BOND

AV MATTIAS STENBERG

CARRY ON

Bond är en produktkollektion som omfattar stolar, fåtöljer och
bordsserier. Namnet Bond syftar på möjligheten att knyta vänskapsband
med någon. Dess enkla och mjuka form bjuder in till möten. Det
eleganta, moderna snittet och den rena formen gör serien anspråkslös
men med en självklar attityd. Med sin tidlösa design är den gjord för att
hålla länge.
Bond sittmöbler har en konstruktion av laminerat material i sitsen och
ryggen, vilket gör att de följer kroppens rörelser. Detta i kombination
med den skålade sitsen ger utmärkt komfort. Bond sittmöbler
absorberar ljuden i en miljö och kan därför användas för att få en bättre
ljudbalans.

Jean-Marie Massaud föddes
1966 och tog examen från
ENSCI 1990. 2000 grundade
han Studio Massaud. Hans
formgivning bygger på en
välutvecklad designfilosofi.
Han är en mångsidig man
som arbetar med allt från
industridesign till arkitektur
och teknologiska innovationer. Han vill helst ifrågasätta
det befintliga för att
utvecklas och så småningom
föreslå lösningar på samtida
problem.

Carry On är en bärbar sittlösning som fungerar utmärkt på egen hand
eller som ett komplement till andra produkter. Den har designats
av Mattias Stenberg, som har en stark tro på behovet av flexibla
arbetsplatser i det offentliga rummet. I dag arbetar vi oftare i projekt och
behöver miljöer som enkelt kan anpassas efter olika behov. Carry On är
inte bara fysiskt flexibel; handtaget på toppen signalerar till användaren
hur den ska användas. Den runda och samtidigt enkla formen kombinerar
traditionella material och hantverk med samtida design och funktioner.
Den ger ett skräddat intryck med sömmar som förmedlar ett gott
hantverk. Det är enkelt att stapla Carry On, vilket innebär att den inte
behöver förvaras någon annanstans när den inte används.

Mattias Stenberg, född 1975,
är en svensk designer med
examen från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
2010 grundande han sin byrå
Vision A&D som fokuserar
på modern arkitektur och
design. Stenbergs designfilosofi vilar på tre grundidéer:
klarhet i koncept, form och
material. Hans arkitektarbete
reflekteras i arbetet med
möbler och belysning och
han beskriver själv sina
möbler som ”miniarkitektur”.

Konstruktionen och materialen i Carry On ger pallen ljudabsorberande
egenskaper även vid låga frekvenser.

Bond är miljömärkt med Svanen och Möbelfakta,
beroende på utförande.
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Material: Stomme i formpressat trä täckt av kallskum.
Klädsel i tyg eller läder. Standardläder Elmo Soft, piquet
på insidan och slät standard på utsidan. 4-kryss i krom
eller lack med glidfot i ABS. Armstöd i krom eller lack.

Material: Stomme i trä med kallskum. Bottenplatta i
lackad, infärgad MDF. Klädsel i tyg eller läder. Standardläder Elmo Soft. Laminerat trähandtag betsat i
vitpigmenterad ek, gjutet vridbeslag i zink.
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SOFFA

FÅTÖLJ

AV CLAESSON KOIVISTO RUNE

FLOAT HIGH LARGE

AV THOMAS SANDELL

KING
King skapar en hemlik atmosfär snarare än en restaurangkänsla, även
om den utvecklades för Melker Anderssons restaurang Kungsholmen
i Stockholm. Restauranger är ljudkänsliga miljöer. King har en ganska
ovanlig design för en restaurangmiljö, men den är perfekt för att
absorbera, blockera och reducera ljud.

Claesson Koivisto Rune skapar lågmälda, arkitektoniskt inspirerade
möbler med stark närvarokänsla – något som blir väldigt tydligt i Float
High Large. Designen uppstod ur Eero Koivistos egna behov med
mycket resande och många möten i offentliga miljöer. Högre rygg och
sidor skapar en avskild sfär där du kan sitta ensam eller i grupp.
Float High och Float High Large har konstruerats med både
ljudblockerande och ljudabsorberande egenskaper. Genom att använda
dessa produkter i interiörer skapar man en bättre ljudbalans.

Claesson Koivisto Rune är en
internationellt känd svensk
arkitekt- och designbyrå som
grundades 1995 av Mårten
Claesson, Eero Koivisto och
Ola Rune. Bland över
60 priser har de mottagit
Designer of the Year två
gånger i Italien, Elle Décor
2014 och 2011, Red Dot
Design Award – Best of the
Best 2014, vilket gör dem till
det första kontoret som har
fått en Red Dot i fem olika
produktkategorier.

Offecct har under lång tid varit innovativt och marknadsledande inom
området formgivna akustiska väggpaneler, men själva integreringen
av ljudabsorberande egenskaper i möbler var något helt nytt när King
utvecklades.
”Restaurangmiljöer är extra känsliga för ljud. Melker Andersson
är extremt detaljintresserad och vet precis vad han vill ha i sina
restauranger – rekreation, samtal, musik och bra stämning. Dålig akustik
skulle kunna förstöra hela upplevelsen. Med det som utgångspunkt
formgav jag King”, säger Thomas Sandell.

Thomas Sandell är en svensk
arkitekt och designer, känd
för möbeldesign, interiörer
och flera större byggnader.
Han tog examen i arkitektur
från Kungliga Tekniska
högskolan i Stockholm
1990. Detta var också året
då han startade sitt eget
företag, Thomas Sandell
Arkitektkontor. 1995 startade
han sandellsandberg tillsammans med Ulf Sandberg och
Joakim Uebel.

Konstruktionen gör att Float High Large effektivt absorberar de låga
frekvenserna. Detta ger en märkbar förbättring av ljudmiljön.

Float High Large är miljömärkt med
Möbelfakta, beroende på utförande.
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Material: Trästomme med Nozag fjädersystem. Sits
och rygg i kallskum med flamfiber. Fast klädsel i tyg
eller läder. Sockel i svartbetsad MDF med glidfot i
ABS.

Material: Trästomme. Klädd sits i kallskum med flamfiber. King har tvådelad klädsel i tyg eller läder med
dragkedja på baksidan. Standardläder Elmo Nordic.
Glidfot i ABS.
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STOL

SOFFA

AV KHODI FEIZ

PALMA MEETING

AV INEKE HANS

SMALLROOM

Palma Meeting är en vidareutveckling av fåtöljen Palma. Palma
Meeting är en elegant, lekfull stol som har utvecklats med både
konferensrummet och hemmiljön i åtanke. Palma Meeting är inspirerad
av en kupad handflata som symboliskt vaggar kroppen som sitter i den.
Stolens eleganta form fångas i sitsen, ryggstödet och armstöden som
en enda graciös rörelse. Stommen av formpressad björkfaner ger Palma
en extremt elegant design.
”Palma är en stol att utforska och njuta av. När ett barn klättrar upp i
den blir den en helt annan stol än när en vuxen sätter sig i den. Barn
slänger upp fötterna och klamrar sig fast i den på ett sätt som vuxna
inte gör”, säger designern Khodi Feiz.
Palma Meetings konstruktion och materialval ger sittmöbeln
ljudabsorberande egenskaper som kan förbättra ljudbalansen i ett rum.

Khodi Feiz föddes i Iran och
har en examen i industridesign från Syracuse University i
USA. 1990 flyttade Khodi Feiz
till Holland och började arbeta för Philips Design fram till
1998, då han grundade sin
egen designbyrå tillsammans
med sin fru, Anneko Feiz van
Dorssen. Företaget är baserat
i Amsterdam och arbetar
huvudsakligen med produktoch möbeldesign samt med
grafisk och strategisk design.

Smallroom soffsystem kan användas tillsammans i olika moduler eller
stå för sig själva. Smallrooms design karaktäriseras av en ”låda” på
sidan som kan användas till att placera växter i eller som arbetsyta med
möjlighet till strömförsörjning.
Soffans rygg kan jämföras med en hög vägg som skapar intryck av
ett mindre rum. Ryggens höjd ändrar emellertid inte det omgivande
rummets volym. Smallroom finns med olika höjd på ryggen och sidorna,
vilket ger arkitekten möjlighet att med hjälp av olika dimensioner skapa
miljöer som väcker intresse.

Ineke Hans föddes 1966 och
studerade vid Royal College
of Art i London. Hon har sedan 1998 en egen designbyrå
i staden Arnhem i Holland,
där hon arbetar med en rad
projekt som möbler, produktdesign och smycken. Ineke
Hans har sedan starten arbetat med en egen kollektion
av möbel- och designföremål
och genomför projekt för
olika internationella
designproducenter.

Smallroom soffsystem är ljudabsorberande samtidigt som det blockerar
oönskat ljud. Soffsystemet kan användas för att förbättra ljudbalansen i
ett rum.
De höga sidorna och sitsen gör Smallroom till det självklara valet för
lågfrekvent absorbering.

Palma Meeting är miljömärkt med Svanen och
Möbelfakta, beroende på utförande.
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Material: Stomme i formpressat trä med kallskum. Klädsel i tyg eller läder, standardläder Elmo Soft, piquet på
insidan och slät standard på utsidan. Ben, 4-kryss med
glidfot i ABS alt. 5-kryss med hjul i krom.

Smallroom är miljömärkt med
Möbelfakta, beroende på utförande.

Material: Stomme i trä. Kallskum svept med flamfiber.
Fast klädsel i tyg eller läder. Standardläder Elmo Soft.
Ben i krom med glidfot i ABS.
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RUMSAVDELARE

AV TENGBOM

FOCUS DIVIDER

Tengbom grundades 1906
och är därmed Sveriges äldsta arkitektfirma. Tengbom är
en av de ledande arkitektfirmorna i Sverige och Norden
med omkring 550 anställda
på tolv kontor i Sverige, Finland och Kambodja. Tengbom
har sedan 1906 kombinerat
innovativ och holistisk design för dagens och framtidens
generationer.

När väggar tas bort och kontorsytorna blir öppnare ökar behovet av att
kunna skapa ett rum i rummet. Focus Divider är en möbel som gör det
möjligt. Den är en tillfällig tillflyktsort för ostört och fokuserat arbete.
”Tanken var att skapa en kontorsyta där man kan arbeta i lugn och ro
utan att bli avbruten. Focus Divider är ett naturligt komplement till den
övriga kontorsinredningen och signalerar samtidigt att man vill arbeta i
fred”, säger Kristina Jonasson, Tengbom.
Focus design ger användaren lugn och ro när det behövs. Samtidigt
blockerar den ljud och fungerar som en ljudabsorbent i en interiör.

Focus Divider är miljömärkt med Svanen och
Möbelfakta, beroende på utförande.
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Material: Stomme i formpressad faner och MDF. Laminerad textilklädsel, Soul från Gabriel eller quiltat tyg. Finns i
delad klädsel. Ben och knappar i silverlack.
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Fakta och
instruktioner

52
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FAKTA OCH INSTRUKTIONER

LJUDBALANS

INTRODUKTION TILL LJUDBALANS

HÖGA OCH LÅGA
FREKVENSER

För att få optimal ljudbalans i ett rum måste först
rummets syfte kartläggas.
Vi rekommenderar att man följer ordningen
nedan när man tar fram rumsakustiska lösningar:

När ljud genereras skickas en mängd ljudvågor
ut. Ljudfrekvensen står i relation till ljudvågornas
längd. Vår hörsel kan bara uppfatta några av alla
de frekvenser som omger oss. När man försöker
hitta rummets ljudbalans måste man ta hänsyn till
önskvärda och störande frekvenser beroende på
rummets funktion.
Den viktigaste aktiviteten i offentliga miljöer är
kommunikation. Vårt tal omfattar frekvenser som
våra hörselorgan uppfattar och skickar vidare genom nerverna i hjärnan, där frekvenserna avkodas
så att vi förstår vad som sägs.
När vi pratar använder vi vokaler och konsonanter. Vokalerna har lägre frekvens och högre
ljudvolym än konsonanterna. Konsonanterna
omfattar högre frekvenser och är viktigast för att
vi ska förstå talets budskap.
I vissa rum, som konferensrum, hörsalar och
klassrum, är tal och kommunikation rummets
huvudsakliga funktion. Det är viktigt att bevara
konsonanterna och dämpa vokalerna. Detta är
extra viktigt för människor med nedsatt hörsel.
Taltydlighet får man fram genom att öka absorberingen i de lägre frekvenserna, 125–500Hz.
I andra rum kan det vara väldigt irriterande om
man hör konversationerna runt omkring, medan
en relativt hög förekomst av svagt mummel
kan upplevas som acceptabelt. Ett exempel är
kontoret. I dessa rum kan det vara tillräckligt att
absorbera något högre frekvenser, 500–8000 Hz.

Kan ljudkällorna reduceras?
Kan ljudet blockeras?
Kan ljudet absorberas?
Är spridningen tillräcklig?
Det är oftast mest effektivt att börja med
ljudkällorna. Stolar och bord kan till exempel ha
mjuka glidfötter eller glidfötter med filt för att
minimera ljudkällorna.
Man kan blockera ljud för att förhindra att det
sprids ut. För att blockera ljudet effektivt krävs
relativt höga och solida väggar. Det är dock inte
alltid ett alternativ och då kan en kombination
av blockering och absorbering användas.
Ett utmärkt exempel är att skapa platser för
kommunikation genom att använda soffgrupper
med höga ryggar och armstöd.
Att absorbera ljud är att förhindra att det sprids
ut när det studsar mot hårda ytor.
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Studsande ljud får en fördröjning och ljudmiljön
uppfattas som tröttsam. Dels för att ljudenergin
finns kvar längre i rummet, dels för att det blir
svårare att uppfatta omgivningen. Människan är
skapad för att leva utomhus där det finns färre
reflekterande källor. Detta i jämförelse med
inomhusmiljön, där vi tillbringar större delen av
vår tid i dag.
Absorbering kan uppnås med väggpaneler, men
också med klädda möbler. Man kan uppskatta
hur mycket absorbering som behövs genom
att mäta efterklangstiden och jämföra med
rekommendationerna för olika typer av rum.
En absorbent som ljudet aldrig når är inte till
någon hjälp. Genom att använda spridande
produkter som sprider ut ljudet i många
riktningar kan fler absorbenter arbeta effektivt.
En diffusor kan också användas för att
distribuera ljudenergin jämnt i rummet utan
att absorbera den, till exempel i en hörsal eller
biograf.
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FAKTA OCH INSTRUKTIONER

LJUDBALANS

SOUNDWAVE®
EN STUDIE I AKUSTIK
Denna studie visar hur Soundwave® kan användas för att förbättra
ljudbalansen i ett konferensrum.
I demonstrationen används ett ganska
typiskt mötesrum på ungefär 30
kvadratmeter där de hårda ytorna (golv,
whiteboardtavla, konferensbord osv.) och
bristen på inredningstextilier bidrar till
den dåliga akustiken. Rummet testades
först i sitt ursprungliga skick och sedan

med 41 Soundwave® Swell-paneler och 40
Soundwave® Luna-paneler grupperade på
väggarna. Soundwave® -panelerna reducerade
efterklangstiden betydligt, vilket är viktigt när
man vill få bort trötthet som beror på höga
bakgrundsljud i mötesrum och arbetsrum.

Tid (s)
2.5

Efterklangstid i tomt rum
Efterklangstid med Soundwave®
2.0

Konferensrum utan akustisk isolering.

1.5

1.0

Frekvens (Hz)

0.5

0.0
80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k

KURVA FÖR EFTERKLANGSTIDEN
Diagrammet visar efterklangstiden mellan 80
Hz-8kHz i rummet med och utan Soundwave®paneler. Den blå kurvan visar rummet utan
paneler, den beigea kurvan visar rummet med
alla 81 paneler på plats.
Mätningarna utfördes i enlighet med ISOstandarder. Det innebär att en rundstrålande
ljudkälla (en speciell högtalare) placerades i
rummet och spelade upp ljud med en viss volym.
Efter en stund avbröts ljudet plötsligt.
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Avbrottet aktiverar en mätanordning som spelar
in processen när ljudet ”tonar ut” i rummet –
efterklangen. Från inspelningen fick vi fram data
till kurvorna som visar efterklangstiden.
Den horisontella axeln representerar
ljudspektrumet med låga basljud till vänster och
höga diskantljud till höger. Den vertikala axeln
representerar den tid som krävdes för att ljudets
efterklang skulle ”tona bort”.
En kurva högt upp på den här axeln innebär att
det tog ganska lång tid för ljudet att tona bort –
med andra ord var efterklangstiden lång.

Konferensrum med akustisk isolering.

57

FAKTA OCH INSTRUKTIONER

OFFECCT LJUD APP

SOUND BALANCE

ACOUSTIC FACTS

OFFECCT SOUND BALANCE-APPLIKATION
Inomhusmiljön påverkar oss alla, både hemma

och på arbetsplatsen. I dag är det allmänt känt
att den akustiska miljön orsakar hälsoproblem
som stress och huvudvärk.

En hållbar inomhusakustik förbättrar alla

människors produktivitet, välbefinnande och
hälsa. Det är alltså nödvändigt att skapa

bra inomhusakustik i så gott som alla rum.

Inomhusakustiken i ett rum beror slutligen på

både rummets akustiska egenskaper och dess
möbler. Men det krävs mer arbete än att bara
ställa krav på rummet i sig.

För att hitta den optimala ljudbalansen i ett rum
behöver akustiken anpassas efter hur rummet
ska användas. De störande ljudkällorna bör

reduceras och avskärmas och det reflekterade
ljudet bör absorberas.

Det är viktigt att hitta och analysera

efterklangstiden för att kunna arbeta med

ett rums akustik. Genom att använda sig av
olika akustiska verktyg – ljudabsorberande

material, möbler för att blockera eller material
för att reducera ljudkällan – kan den optimala
ljudbalansen uppnås.

LJUDMILJÖN
Akustiska data som utvärderas och publiceras
på acousticfacts.com ger trovärdighet åt
produkterna som är listade på webbsidan.
Acoustic Facts är en webbsida som erbjuder
producenter en opartisk utvärdering av deras
inredningsprodukter. Arkitekter och formgivare
kan använda Acoustic Facts för att beräkna

behovet av en viss produkt för att förbättra
akustiken i en miljö. De kan också jämföra de
ljudabsorberande egenskaperna hos olika typer
av produkter.
Genom att använda resultatet från OFFECCT
Sound Balance-applikationen och sedan följa
instruktionerna på Acoustic Facts, kan man
utvärdera olika produktförslag för att hitta
rummets optimala ljudbalans.

Offeccts applikation Sound Balance innehåller

ett sofistikerat mätverktyg som mäter rummets
efterklangstid. Den ger också vägledning vid

valet av den bästa efterklangstiden för varje typ
av rum.

Mätningens resultat kan enkelt användas i till
exempel Acoustic Facts (Se nästa sida).
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King var den första klädda möbeln i Offeccts
kollektion som formgivits för att optimera
ljudbalansen i en miljö.
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FAKTA OCH INSTRUKTIONER

INSTALLATION

SOUNDWAVE®
MONTERING
VIKTIG INFORMATION FÖRE MONTERING:
Alla väggar måste vara torra (det bör ha gått minst en vecka
sedan målning) och rena innan kardborrbandet fästs.

Undvik höga temperaturer från ljus och värmesystem;
de kan göra att limmet smälter.

Användning på våta eller kalla ytterväggar rekommenderas
inte.

För tegel- och betongväggar eller andra ojämna väggar
måste ett plant ytmaterial fästas före monteringen.

Väggar som har utsatts för nikotin från cigaretter måste
rengöras noga eller målas över före montering.

Vid behov kan en häftpistol användas. Häfta fast kardborr
bandet på väggen med två häftklamrar per kardborrband.

Limmet på kardborrbandet förstörs av silikonprodukter
som t.ex. handkräm. Rör inte limmet vid monteringen av
panelerna.

Soundwave®-paneler är inte avsedda att fästas
i tak.

Det underlättar om väggen målas i samma färg som
panelerna. Det gör att mellanrummet mellan panelernas
skarvar syns mycket mindre.

Planera placeringen av
panelerna innan de fästs på
väggen för att undvika att
behöva ta bort kardborrbandet och börja om, eftersom
det förstör limmet. Se till att
väggen är ren och torr.

Varje panel har fyra kardborrband. För bästa resultat,
fäst först kardborrbandet på
väggen och tryck på varje
remsa i minst 10 sekunder
innan själva panelen monteras.

Börja genom att placera den
första panelen mitt på en
horisontell linje (ett laserpass
rekommenderas för bästa
resultat).

När alla paneler har placerats
på väggen, se till att alla
kardborrband sitter fast
ordentligt. Tryck lite extra på
varje punkt om det behövs.

R1

40

0

3250

1500

16 o

Minsta radie är R 1400. Monteringen kräver en plan yta.
H 585

Vid rundade hörn rekommenderar vi att man skapar en enkel
konstruktion med remsor av 585 x 5 mm plywood.
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FAKTA OCH INSTRUKTIONER

BRANDSÄKERHET

SOUNDWAVE®
BRANDSÄKERHET
Sverige
Soundwave® -panelen motsvarar kraven för svårantändliga material enligt
”Boverkets riktlinjer för godkännande, Brandskydd, Allmänna råd 1993:2, utgåva
2”. Soundwave® -panelen avger koncentrationer av gaser under den godkända
nivån och alla koncentrationer av gaser underskrider gränserna i IMO FTP Code
Resolution MSC. 61 (&/), kapitel 1, bilaga 1, del 2.
UK
Soundwave® -panelen har uppnått en BS 476 part 7 Class 2-märkning.
Testinformationen ska på begäran uppvisas för relevant kontrollmyndighet för
byggfrågor, som stöd för materialanvändningen.
Frankrike
Soundwave® -panelen har uppnått en M3-klassificering enligt NF P 92 501 och NF P
92 507. Panelen motsvarar NF P 92 505-kriteriet för droppande.
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AKUSTIK PANELER

KOLLEKTION

SOUNDWAVE® ANDO av Daniel Svahn
Ando är en bredbandsabsorbent som är
extra effektiv i frekvensomfånget 150
Hz–500 Hz.

SOUNDWAVE® PIX av Jean-Marie Massaud
Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber med stoppning av återvunnen textil och PET.

Pix används som bredbandsabsorbent i
frekvensomfånget, 150 Hz-500 Hz.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Klädsel i Gabriel Europost

Färg: Grå RAL 7040

Storlek: H 290 B 145/290 D 60

Storlek: H 1170 B 585 D 55

SOUNDWAVE® SCRUNCH av Teppo Asikainen

SOUNDWAVE® BELLA av 3XN
Bella används som bredbandsabsorbent
i det övre frekvensomfånget, 500 Hz
och uppåt.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå, antracit samt med
klädsel i Gabriel Europost

Scrunch används som bredbandsabsorbent i det övre frekvensomfånget, 500
Hz och uppåt.

Botanic används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 250 Hz och
uppåt.

SOUNDWAVE® SKYLINE av Marre Moerel
Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå, antracit, grön samt
med klädsel i Gabriel Europost

Skyline används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 250 Hz och
uppåt.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå, antracit, fuchsia
samt med klädsel i Gabriel Europost

Stripes används som bredbandsabsorbent i frekvensomfånget 250 Hz och
uppåt.

Färg: Offwhite, grå, antracit, brun samt
med klädsel i Gabriel Europost

SOUNDWAVE® SWELL av Teppo Asikainen

SOUNDWAVE® GEO av Ineke Hans
Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber

Swell används som bredbandsabsorbent
i frekvensomfånget 250 Hz och uppåt.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå och antracit samt
med klädsel i Gabriel Europost

Färg: Offwhite, grå och antracit
Storlek: H 585 B 585 D 60

Storlek: H 585 B 585 D 90

SOUNDWAVE® SWELL DIFFUSER av Teppo Asikainen

SOUNDWAVE® LUNA av Teppo Asikainen
Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber, ryggplatta i PET
Färg: Offwhite och grå
Storlek: H 585 B 585 D 80
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Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber

Storlek: H 585 B 585 D 55

Storlek: H 585 B 585 D 60

Luna är en tung bredbandsabsorbent
som är extra effektiv i det låga frekvensomfånget, 150 Hz–500 Hz.

Färg: Offwhite, grå, antracit

SOUNDWAVE® STRIPES av Richard Hutten

SOUNDWAVE® FLO av Karim Rashid

Geo används som bredbandsabsorbent i
frekvensomfånget 250 Hz och uppåt.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Storlek: H 585 B 585 D 60

Storlek: H 585 B 585 D 62

Flo används som bredbandsabsorbent i
frekvensomfånget 250 Hz och uppåt.

Färg: Offwhite, grå, antracit samt med
klädsel i Gabriel Europost
Storlek: H 585 B 585 D 60

Storlek: H 585 B 585 D 60

SOUNDWAVE® BOTANIC av Mario Ruiz

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber

Diffuser är formgiven för att diffusera
ljud istället för att absorbera ljud.
Diffuser hjälper till med att fördela
ljudenergin jämnt i ett rum.

Material: 100% PET
Färg: Vit
Storlek: H 585 B 585 D 80
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AKUSTIK PANELER

KOLLEKTION

SOUNDWAVE® VILLAGE av Claesson Koivisto Rune
Village används som bredbandsabsorbent i det övre frekvensomfånget, 500
Hz och uppåt.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå och antracit
Storlek: H 585 B 585 D 60

SOUNDWAVE® WALL av Christophe Pillet

Wall används som bredbandsabsorbent
i det övre frekvensomfånget, 500 Hz
och uppåt.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå och antracit
Storlek: H 2340 B 585 D 50

BASFILL av Offecct Design Studio
Basfill är ett fyllnadsmaterial som
placeras inuti akustikpanelen för ökad
ljudabsorption i det lägre frekvensomfånget, 150 Hz–500 Hz.

Material: 40 % återvunna textilier, 20 %
återvunnen PET och 40 % PET.
Färg: Grå
Storlek: H 550 B 550 D 20

MEMBRANE av David Trubridge
Membrane har ett delvis transparent
mönster som sprider ljud.

Material: Återvunnen formpressad
polyesterfiber
Färg: Offwhite, grå och antracit
Storlek: H 360 B 360 D 120 Triangulär CC 300

NOTES av Luca Nichetto
Notes-panelerna används som flyttbara
bredbandsabsorbenter för att skräddarsy
akustiken efter olika behov.
Material: Textilavfall från Offeccts
produktion. Standardklädsel i Hush från
Gabriel.

Skenor: RAL 9016 inkl. kopplingsbeslag
exkl. upphängningsbeslag.
Storlek: H 850 B 850

D 45

H 1200 B 1000 D 45
H 1600 B 800

D 45

H 2100 B 1150 D 45
H 1170 B 1950 D 45
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LJUDABSORBERANDE EGENSKAPER
Ekvivalent absorptionsarea, Aobj
p
Enhet [m2Sabine]
Testad enligt EN-ISO 354 och utvärderad enligt SS 25269
Not: Används för möbler, enstaka objekt och färre paneler än 10 m2
TESTADE I GRUPPER OM 6 PANELER

Praktisk absorptionsfaktor,
absorptionsfaktor

ap

Enhet [-]
Testad enligt EN-ISO 354 och utvärderad enligt ISO 11654
Not: Används för fler paneler än 10 m2
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Soundwave® Scrunch
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ANDRA TESTADE PRODUKTER
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