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MILJÖDEKLARATION

FORMGIVARE

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

Soundwave® Geo är formgiven av den välrenommerade möbeldesignern Ineke Hans. Ineke
Hans ser Soundwave® Geo som en tredimensionell väggdekoration liknande dem som
människor genom alla tider har skapat världen över. Skillnaden är att Geo har en tydlig
funktion genom sitt syfte att absorbera ljud.

”Människan har alltid velat dekorera sina väggar – överallt och i alla tider. Men vi designers
har en tendens att skala bort det dekorativa. Jag ville kombinera Offeccts ljudpaneler i filt
med ett geometriskt mönster som är dekorativt samtidigt som det fungerar i stor skala med
många i rad utan att bli för brokigt. Helt enkelt en kombination av tradition och modern
form.” /Ineke Hans.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

OFFWHITEGRÅANTRACIT

Geo 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, offwhite.

TILLBEHÖR

BASFILL

UTMÄRKELSER

MILJÖMÄRKNING

2010

SOUNDWAVE® GEO, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 60

Ineke Hans föddes 1966 och har studerat vid Royal College of Art i London. Hans har sedan
1998 sin egen designstudio i holländska Arnhem och arbetar med många olika projekt såsom
möbler, produktdesign och smycken. Hans har sedan start alltid arbetat med sin egen
kollektion av möbler och föremål vid sidan av samarbeten med olika internationella
designproducenter. Hans använder i sitt arbete gamla och nya produktionsmetoder på
okonventionella sätt, hon inspireras ofta av människryss vanor och värderingar vilket leder till
ett tänkvärt och lekfullt uttryck. Ineke Hans har vunnit flera priser, bland annat Red Dot Award,
Design Plus Award, och var hedersgäst på Stockholm Furniture Fair 2009.
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MATERIAL
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MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® GEO 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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