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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 Flo är formgiven av Karim Rashid. Karim Rashid känner särskilt starkt för
inredningsdesign eftersom han har arbetat med många sådana projekt. Det speciella med Flo
som designprodukt är, enligt Karim, att den förenar inredning med konst och samtidigt skapar
en bättre miljö för individen.

"Med hjälp av formatet, materialet, färgen, mönstret, strukturen, linjerna, volymen, den plana
ytan och kompositionen har jag velat åskådliggöra det binära talsystemet och ljudvågorna för
att skapa en ny och extremt funktionell utsmyckning, som både tidsmässigt och estetiskt går
ihop med vår nya värld som är så rik på intryck – där ljudet kan flöda." /Karim Rashid.

Karim skapade Flo inspirerad av ljudvågor och digitala data. Han menar att nutidens
människor mentalt lever i en utpräglat digital värld, och att vi måste väga upp det med
experimentell design i den fysiska världen för att skapa balans. Panelerna kan placeras intill
varandra eller spridas ut på olika sätt. Horisontellt placerade ger de associationer till vatten,
och vertikalt för de närmast tankarna till ljudvågor.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

OFFWHITEGRÅANTRACIT

FUCHSIAEUROPOST

Flo 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® FLO, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 60

Karim Rashid föddes i Egypten, växte upp i England, utbildade sig i Kanada och har sedan
1993 egen studio i New York. Rashid själv beskriver sin design som ett äktenskap mellan
organisk och geometrisk form, mellan teknik och material med mjuka och vänliga organiska
former som kommunicerar känsla och ger uttryck för stark visuell glädje och komfort. Hans
formgivningar innefattar lyxprodukter för Christofle, Veuve Clicquot, och Alessi, ljussättning
för Artemide och Fabbian, högteknologiska produkter för Asus och Samsung, ytdesign för
Marburg och Abet Laminati, varumärkesidentitet för Citibank och Sony Ericsson samt
förpackningar för Method, Paris Baguette, Kenzo och Hugo Boss. Rashid har vunnit Red Dot
award, Chicago Athenaeum Good Design award, I.D. Magazine Annual Design Review och
IDSA Industrial Design Excellence award.
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Textil

MATERIAL
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VIKT (kg) VIKT (%)
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VOL (m3)

1,0 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® FLO 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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