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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® Botanic är en ljudabsorbent, designad av den spanska Mario Ruiz.

“Jag uppskattar hur skogen finns överallt i Skandinavien. Skogens närvaro är så markant, att
när jag fick i uppdrag att formge en ljudabsorbent som skulle vara en del av Soundwave-
projektet, inspirerades jag av trädens grenar. Och det är detta som ligger bakom den
slutgiltiga formen: abstrakta och strukturella rörelser inspirerade av naturlig växtlighet. Jag är
mycket nöjd med resultatet och hur dessa strukturer förändras beroende på om panelerna
placeras vertikalt eller horisontellt.” /Mario Ruiz.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

GRÖNGRÅANTRACIT

EUROPOSTOFFWHITE

Botanic 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, grön och offwhite alt.
klädd i Europost.

TILLBEHÖR

BASFILL

MILJÖMÄRKNING

SOUNDWAVE® BOTANIC, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 62

Mario Ruiz studerade industridesign på Elisava School of Design i Barcelona. Han påbörjade
sin professionella karriär 1995 och under de första åren fram till 2003 fokuserade han först och
främst på teknologi och kontorsmöbler. Idag arbetar Mario Ruiz för internationellt erkända
producenter inom områden såsom belysning, möbler, kontorsutrustning och grafisk form. Ruiz
har varit involverad i ett flertal uppmärksammade arkitektur- och inredningsprojekt för kunder
såsom Siemens, Offecct, Schneider Electric och Metalarte. Ruiz har erhållit många
prestigefulla priser bl.a. Red Dot Award, IF, Design Plu och Wallpaper* Award.
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MATERIAL
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MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® BOTANIC 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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