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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® Village är en ljudabsorberande panel formgiven av Claesson Koivisto Rune.
Soundwave® Village är en lyckad kombination mellan design och arkitektur. Den har en
komplicerad geometri där de ljudabsorberande egenskaperna har varit vägledande för
mönstret. Enligt ljudlärans alla principer har Claesson Koivisto Rune och Offeccts designteam
vänt och vridit på det intrikata mönstret för att uppnå de allra bästa egenskaperna. Mönstret
kan beskrivas som en vy över taken på en massa små byggnader, där av namnet Village, by.
Det kan också upplevas abstrakt, som betraktare behöver man inte se mönstret av
bebyggelsen. Man kan använda panelerna en och en, eller sätta ihop flera stycken till en hel
vägg.

”Facetterna och de trapetsoida formerna gör att ljudet studsar i 45-gradig vinkel. När vi hade
arbetat med mönstret ett tag upptäckte vi att det såg ut som små hustak! Vi började titta på
flygbilder av täta husbebyggelser för att få den rätta känslan och en inspirationskälla har varit
den förbjudna staden i Peking som ibland har väldigt smalt mellan husen.” /Eero Koivisto.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

OFFWHITEGRÅANTRACIT

Village 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® VILLAGE, AKUSTIKPANEL

H 585, B 585, D 60

Claesson Koivisto Rune är en internationellt erkänd svensk arkitekt och design studio som
grundades 1995 av Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune. Studion har mottagit över
60 priser, blivit utnämnd till Designer of the Year två gånger i Italien av Elle Décor (2014,
2011) samt mottagit Red Dot Design Award – Best of the Best 2014, vilket betyder att de är
det första kontoret som förlänats en Red Dot utmärkelse i alla fem produktkategorier. De är
de första svenska arkitekterna som någonsin fått ställa ut i den internationella sektionen på
arkitekturbiennalen i Venedig (2004). Studion arbetar med över 80 internationella företag,
däribland Arflex, Boffi, Cappellini, Fantana Arte, Kasthall, Living Divani, Paola Lenti och
Wästberg. Över 12 böcker har publicerats om deras verk.
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Textil

MATERIAL

1,0

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

1,0 0,01

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® VILLAGE 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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