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FORMGIVARE

Separat fyllning bestående av återvunnen textil och PET. Basfill placeras inuti
Soundwavepaneler för att förbättra ljudabsorptionen i de lägre frekvenserna (150-500Hz).

Soundwave® Bella är en ljudabsorberande panel formgiven av det danska arkitektkontoret
3XN. Panelen formgavs speciellt för hotellet Bella Sky Hotel i Köpenhamn och stämmer väl
överens med 3XNs projekt i sin helhet.

“När vi formgav Soundwave® Bella inspirerades vi av själva byggnaden som är väldigt skarp
och påtaglig med avsaknad av räta vinklar. Effekten och referensen till byggnaden blev
tydligare av att vi tog en hel vägg i anspråk i varje konferensrum som bekläddes med
Soundwave® Bella i vitt. Soundwave®-systemets flexibilitet möjliggjorde att vi kunde ge varje
enskilt konferensrum en egen identitet genom att låta en ruta på varje vägg få en avvikande
färg för att på så sätt skilja de olika rummen åt.” /Kim Herford Nielsen, grundare av 3XN.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

OFFWHITEGRÅANTRACIT

EUROPOST

Bella är en ljudabsorberande panel specialdesignad för lätta ljud i de övre frekvenserna (500
Hz och högre). Denna panel reducerar ljud som kan uppfattas som bruskällor, såsom
telefonsignaler och röster. Formpressad polyesterfiber i antracit, grå och offwhite alt. klädd i
Europost.

TILLBEHÖR

BASFILL

MILJÖMÄRKNING

SOUNDWAVE® BELLA, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 60

3XN är ett danskt arkitektkontor som när det grundades 1986 i staden Aarhus, hette Nielsen,
Nielsen och Nielsen efter arkitekterna Kim Herforth Nielsen, Lars Frank Nielsen (partner till
2002) och Hans Peter Svendler Nielsen (partner till 1992). 3XN blev snabbt internationellt
kända för sitt engagemang i socialt medveten arkitektur och projekt som kräver hög
detaljkunskap hantverkskunnande. 3XN anda bygger på den skandinaviska traditionen om
tydlig funktionalitet och enkelhet. 3XN har genomfört en mängd projekt runt om i världen och
deras byggnader har vunnit flera priser, som det prestigefyllda RIBA European Award som de
vunnit inte mindre än fem gånger.
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Textil

MATERIAL

1,0

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

1,0 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® BELLA AKUSTIKPANEL

Miljömärkningen Svanen och dess logotype visar att en produkt är ett bra miljöval. Svanenmärket visar att produkten uppfyller 
kriterier genom metoder som tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. Alla material som ingår i en produkt måste 
godkännas av Svanen för att produkten ska vara försedd med ett Svanenmärke.

The Nordic Ecolabel
All parts incorporated in a product have to be approved by the Nordic Ecolabel 
in order for the product to bear the label. The official Nordic Ecolabel, and 
the logo demonstrates that a product is a good environmental choice. The 
Nordic Ecolabel checks that the products fulfil certain criteria using methods 
such as samples from independent laboratories, certificates and control visits.
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