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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® Skyline är formgiven av Marre Moerel som fick inspiration till den
ljudabsorberande panelen från städernas silhuett, i synnerhet New Yorks, men mönstret kan
också ses som ett abstrakt naturmotiv. Panelerna har en regelbunden, rektangulär form. När
de placeras horisontellt bildas en rak linje högst upp som sedan bryts till svagt vinklade
vågräta linjer. Mönstret återspeglar New Yorks rutiga gatunät och kan dessutom ses som en
enorm bergskedja i fågelperspektiv. Vertikalt förvandlas mönstret i stället till höga hus eller
urtida klippformationer. Den ljudabsorberande effekten kan varieras beroende på hur
panelerna placeras. Vertikal placering gör att Skyline reflekterar ljudet fram och tillbaka.
Horisontell placering gör istället att ljudet absorberas.

"Jag har tillbringat mycket tid i New York, och i sådana städer handlar allt om ljud och buller
och om hur man som invånare kan nå fram bland alla ljud. Därför kände jag mig väldigt
motiverad att börja utveckla en personligt designad panel när Offecct gav mig erbjudandet.”
/Marre Moerel.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

OFFWHITEGRÅANTRACIT

Skyline 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.

TILLBEHÖR

BASFILL

MILJÖMÄRKNING

SOUNDWAVE® SKYLINE, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 60

Marre Moerel är född i Breda i Holland. Hon har studerat mode, skulptur och möbeldesign på
Royal College of Art i London och 1991 fick hon sin masterexamen. Under åren 1993-2002 var
Marre Moerel bosatt i New York där hon bland annat undervisade i möbelformgivning på
Parsons School of Design, Moerel lever och verkar nu i Madrid i Spanien. Marre Moerel
arbetar främst med inredningar, produkt- och möbelformgivning och hennes arbetssätt är en
unik blandning av konst, skulptur, installation, fotografi och design. Både Marre Moerels konst
och design har under senare år varit väl representerade både på utställningar och i
publikationer runt om i världen. Hon har bland annat mottagit utmärkelserna "Best New
Collection", Tokyo Designers Block (Japan), "Furniture, Millennium Collection", I.D. Annual
Design Review, "Best of ICFF Show", Design Journal, New York, "Best Body of Work" för
Wilsonart International, ICFF, New York.
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Textil

MATERIAL

1,0

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

1,0 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® SKYLINE 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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