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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® Stripes är en ljudabsorbent formgiven av Richard Hutten. Huttens design av
Stripes präglas av flexibilitet; en flexibilitet som medför att de kan kombineras på många olika
sätt. Detta innebär att varje interiör där Stripes används kan utformas på ett unikt sätt. Den
mångsidighet som Stripes erbjuder blir därmed ett användbart verktyg för arkitekter och
kunder för att skapa intressanta och varierade interiörer.

"Offeccts ljudabsorbenter är överlägsna på marknaden och jag ville verkligen addera något
särskilt till kollektionen." /Richard Hutten.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

GRÅBRUNANTRACIT

OFFWHITE

Stripes 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, brun, grå och offwhite.

TILLBEHÖR

BASFILL

MILJÖMÄRKNING

SOUNDWAVE® STRIPES, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 55

Richard Hutten är en holländsk formgivare utbildad i industridesign på Design Academy in
Eindhoven som tidigt blev en viktig del av en inflytelserik generation holländska formgivare i
början av 90-talet. 1991 startade Hutten sin egen design studio som jobbar med möbel- och
produktdesign samt inrednings- och utställningsarkitektur. Huttens formspråk är subtilt och
lekfullt och har fångats i hans idag kända nyckelfras ”No Sign of Design”. Richard Hutten har
tidigare jobbat med bland andra Donna Karan New York, Karl Lagerfeld och det Holländska
kungliga hovet. Hans design finns representerad i otaliga permanenta samlingar på
institutioner runt om i världen, såsom Centraal Museum Utrecht, Vitra Museum Weil am Rhein
och på San Francisco Museum of Modern Art.
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Textil

MATERIAL

1,0

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

1,0 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® STRIPES 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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