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MILJÖDEKLARATION

FORMGIVARE

Soundwave® Stand är formgiven av Richard Hutten. Soundwave® Stand är ett verktyg för
arkitekter och utgörs av en ställning på vilken Offeccts ljudpaneler i Soundwave®-serien kan
fästas. Den diskreta anordningen passar in i alla miljöer utan att synas – den framhäver istället
de paneler som används. Formgivningen av Soundwave® Stand ligger således mycket nära
Huttens eget designkoncept ”No Sign of Design” där produkten ska kännas helt naturlig i sin
omgivning.

Soundwave® Stand gör det möjligt att skapa rum samt ge riktning åt rum och är också ett
viktigt verktyg i aktivitetsbaserade miljöer. Aktiviteter får styra arbetsutrymmet som lätt kan
formas efter de behov som uppstår. Soundwave® Stand och Soundwave-panelerna kan
kombineras på oändligt många sätt och ger arkitekter stor möjlighet till variation.

”Det var en ganska teknisk men samtidigt intressant utmaning jag fick från Offecct.
Tillsammans med Offeccts produktutveckling fick jag möjligheten att utveckla de idéer jag
tagit fram för att nå slutprodukten Soundwave Stand. Jag vill rikta en utmaning till arkitekter
och inredare världen över att med hjälp av Soundwave® Stand skapa innovativa och oväntade
interiörer”, säger Richard Hutten.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

RAL 9016

Golvstativ i metall med plats för 18 st paneler, 3 x 3 st/sida. Lackerat stativ i offwhite. Finns i
två olika utföranden, stående på golv alternativt för montering i tak. Finns även en
påbyggnadsdel till golvstativet. Exklusive paneler och upphängningstillbehör.

DETALJ

HÄNGFÄSTE

SOUNDWAVE® STAND, RUMSAVDELARE

H 1800, B 1770, D 40, Golvstativ/Takhängd/Påbyggnadsdel

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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Underrede metall

MATERIAL

21,0

VIKT (kg) VIKT (%)

100

VOL (m3)

21,0 0,20

MATERIALDEKLARATION: SOUNDWAVE® STAND RUMSAVDELARE
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