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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® Scrunch, formgiven av Teppo Asikainen. Inspirationen till Scrunch kommer från
ett ihopskrynklat papper.

Ljud och akustik är två av de viktigaste och mest förbisedda faktorerna när det gäller att skapa
rätt atmosfär för interagerande i områden där människor kommunicerar och umgås.
Kombinationen av form och funktion i Soundwave® ger inte bara panelerna ett säreget
utseende, utan ger också funktionen att absorbera och reflektera ljud.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

OFFWHITEGRÅANTRACIT

EUROPOST

Scrunch 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® SCRUNCH, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 60

Teppo Asikainen föddes 1968 i Finland och är idag en av ägarna till det finska design- och
arkitektkontoret Valvomo som grundades 1993 i Helsingfors. Kontoret arbetar inom alla
områden av design, från omfattande arkitekturprojekt till mindre produkter. Deras design är
inkluderad i ett flertal museers samlingar, såsom MoMA (Museum of Moderns Art) i New York.
Utöver många samarbeten med Offecct, arbetar Valvomo även med ett flertal Japanska och
Europeiska designproducenter.
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Textil

MATERIAL

1,0

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

1,0 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® SCRUNCH 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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