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MILJÖDEKLARATION

FORMGIVARE

Den ljudabsorberande panelen Soundwave® Pix är formgiven av den franske formgivaren
Jean-Marie Massaud. Soundwave® Pix ger arkitekter tillfällen att skapa unika rum genom att
erbjuda möjligheten att kombinera färger och former på olika sätt. Soundwave® Pix
kompletterar den ljudabsorberande funktionen med potentialen till estetisk variation i och
med färg- och formval.

Själva designen av Pix påminner om tangenterna på ett tangentbord. De utstrålar en
paradoxal igenkännbar självklarhet som samtidigt överraskar.

”Soundwave® Pix erbjuder arkitekter möjlighet att kombinera många olika delar som
tillsammans skapar en helhet och jag ser fram emot att se hur arkitekter och inredare runt om i
världen använder Pix för att skapa innovativa interiörer”, säger Jean-Marie Massaud.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

EUROPOST

Pix är en ljudabsorberande panel specialdesignad för lätta ljud i de övre frekvenserna (500 Hz
och högre). Panelen reducerar ljud som kan uppfattas som bruskällor, såsom telefonsignaler
och röster. Formpressad polyesterfiber, tygklädd i Europost från Gabriel.

MILJÖMÄRKNING

SOUNDWAVE® PIX, AKUSTIKPANEL

H 290, B 145/290, 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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Textil

MATERIAL

0,1

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

0,1 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® PIX AKUSTIKPANEL 292 X 145 MM

Textil

MATERIAL

0,2

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

0,2 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® PIX AKUSTIKPANEL 292 X 292 MM

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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