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pS Arkitekturs prisvinnande kontorslösning
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BMW får kontor ritat av Murman Arkitekter

EN INSPIRATIONSTIDNING FRÅN AKUSTIKMILJÖ I FALKENBERG AB TILL ALLA SOM ARBETAR MED VACKRA OCH FUNKTIONELLA MILJÖER

AKUSTISK Lamellgardin
Akustikmiljös akustiska lamellgardin dämpar ljudet
vid rummets hårdaste yta – fönsterpartierna.

akustikmiljo.se
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AKUSTIK05
INNEHÅLL
Skype/
På sidan 5 läser du om ett prisvinnande projekt
– Skypes kontor i Münchenbryggeriet, Stockholm.
Och om hur pS Arkitektur tog sig an uppgiften med
en kund som har ljud som ett kärnvärde.
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Print-tavlor/
På sidan 18 får du bildtips av en fotograf och en
illustratör. Hur kan man tänka när man arbetar med
tavlor i offentliga rum? Möt Maria Kask och Linda
Tengvall.
BMW/
BMW tog hjälp av Murman Arkitekter och skapade
ett nytt kontor i Sollentuna som känns 100% Bayerskt, 100% Bil. Läs mer om projektet på sidan 22.
Frågespalten/
På sidan 27 har vi som vanligt vår frågespalt. Missa
inte heller vår Facebook-sida. Vi publicerar löpande
tips till inredare och arkitekter inom akustikområdet.
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en brittiske arkitekten Frank Daffy,
guru inom kontorsdesign, menar att traditionella kontor är överskattade. Man
arbetar inte längre vid sitt skrivbord mellan 8-5,
utan förlägger arbetet till tillfälliga arbetsplatser
på kontoret, hos kund och ute på stan. Frank har
också en miljömässig poäng. Det är inte klimatsmart att bygga kontorsytor som underutnyttjas
men som samtidigt slukar resurser.
I detta nummer finns två exempel där vi på
Akustikmiljö har kunnat hjälpa arkitekter och
inredare att skapa funktionella lokaler med
öppna och flexibla ytor. Läs om Skypes kontor i
Münchenbryggeriet (pS Arkitektur) och BMWs
nya kontor i Sollentuna (Murman Arkitekter).
På Akustikmiljö ser vi en allt större efterfrågan på våra olika lösningar för att avgränsa/
skärma av delar lokaler för en bättre ljudmiljö,
något som också tillför nya funktioner till lokalerna. Det kan handla om att avskärma ett kök
som därmed får dubblera som konferensrum.
Ofta ska rummet snabbt kunna förändras så
olika lösningar med ljudabsorberande skärmar
på hjul, lamellgardiner och hängande lamellstavar kommer väl till pass.
Därför lägger vi ett extra fokus på denna typ av lösningar på kommande Stockholm
Furniture & Light Fair
den 5-9 februari. Det ska
bli spännande att höra
dina tankar om hur
framtidens lokaler
ska designas.
Vi ses på mässan,
du hittar oss i
monter A35:02.
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Magnus
Gustafsson
Grundare av
Akustikmiljö

AKUSTIK 05

MEDARBETARE I
DETTA NUMMER

Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Spiro kommunikation.

Michael Perlmutter är en amerikansk fotograf och
arkitekt som lever i Sverige sedan 23 år tillbaka. Här
har han fotograferat arkitektur och interiörer sedan
mitten av 90-talet. 2007 blev Michael nominerad
till Augustpriset för bilderna till boken Den Svenska
Kakelugnen.

ANSVARIG UTGIVARE Magnus Gustafsson, Akustikmiljö
REDAKTÖR OCH AD Anders Wennerström, Spiro kommunikation
PRODUKTION Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
SKRIBENTER Sofia Eriksson, Olle Niklasson
FOTOGRAFER Sara Arnald, Michael Perlmutter, Jason Strong, Linda Tengvall
TRYCKERI V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC, PEFC,

EU Eco-label & Svanen.
HEMSIDA akustikmiljo.se
ADRESS Akustikmiljö, Box 77, 311 21 Falkenberg
TELEFON växel +46 (0)346-714850 Fax +46 (0)346-87988
E-POST info@akustikmiljo.se

Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.

Olle Niklasson är Sveriges ledande
musikteknikjournalist. Har arbetat som musiker,
kompositör och producent både i Sverige och utomlands.
Nu jobbar han som journalist och har bland annat varit
chefredaktör på Musikermagasinet. Gillar god mat och
har skrivit en etymologisk kokbok, Lök på laxen.
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I korthet

Testa hörseln i mobilen med
gratisapp från HRF

Sound Lab låter dig lyssna till
arkitekturen

Testa hörseln med ”Hörseltestaren” från Hörselskadades Riksförbund.

I dag är det vanligt att man i en datormodell kan se och röra sig inuti en byggnad

– Ett enkelt hörseltest gör det lättare att undvika hälsorisker, säger Jan-Peter
Strömgren, HRFs förbundsordförande.

före byggstart. Virtuella genomflygningar i 3D-modeller har blivit ett bra sätt att
förklara upplevelsen av en byggnad före första spadtaget.

Nedsatt hörsel är ett av våra största och snabbast växande folkhälsoproblem.

Svårare har det varit att visa hur byggnaden kommer att låta. Tack vare något

Idag har ungefär 1,4 miljoner svenskar svårigheter att höra. Cirka 800.000 av

som kallas Ambisonics kan arkitekter och kunder nu få en chans att höra

dem är i yrkesverksam ålder. Men det finns också ett stort mörkertal – de som

ljudet i deras byggnader redan när de utformas. Genom ett batteri av högtalare

inte själva har insett att de har en hörselnedsättning.

anordnade i en sfärisk konfiguration för att efterlikna de akustiska egenskaperna

Därför har HRF tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör

hos en digital arkitektonisk modell kan designers i realtid ändra form på en hall,

det enkelt att ta reda på om det finns tecken på hörselnedsättning. Testet, som är

materialet i sätena, vinkeln på väggar och höra hur det påverkar akustiken i bygg-

utvecklat av Forskningsinstitutet Hörselbron är vetenskapligt beprövat och mäter

naden. Tekniken kan förändra sättet arkitekter och akustiskkonsulter arbetar på.

förmågan att uppfatta tal i brus.

Raj Patel på Arup har varit med och tagit fram deras lösning – Sound Lab. Han

– Ofta märker vi inte själva när vi börjar höra dåligt, eftersom hörselnedsättningen kommer smygande, säger Jan-Peter Strömgren. Det som märks först är

förklarar varför de tagit fram systemet.
– Det kom från behovet av att ha ett verktyg för att förklara akustiska frågor

istället svår huvudvärk, extrem trötthet, förstärkt tinnitus och andra stressymptom

för arkitekter, konstnärer, kunder, musiker och andra formgivare. Genom att de

och förstås en hel del missförstånd.

kan lyssna direkt istället för att behöva läsa tekniska rapporter blir förståelsen
djupare. Ett annat syfte var att göra det möjligt att lyfta in akustik i designprocessen, snarare än att hantera ljudfrågan i efterhand.

Källa: hrf.se

Källa: metropolismag.com

Med ”Hörseltestaren” i din telefon eller surfplatta kan du enkelt testa hörseln
lite då och då. HRF rekommenderar vuxna att göra ett enkelt hörseltest en
gång om året, för att tidigt kunna upptäcka om hörseln förändrats.
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I ett tidigare nummer av Akustik har vi skrivit om Björn Hellström och auraliseringsrummet på Konstfack som Akustikmiljö varit med om att bygga. Även
här gör man simuleringar av hur olika rum och miljöer uppträder akustiskt.

KÄLLA: HÖRSELSKADADES RISKFÖRBUND

procent av medarbetare inom förskolan har tinnitus, vilket kan
jämföras med 10-15 procent i befolkningen som helhet.
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SKYPE
TEXT

Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald
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S ARKITEKTUR startades av Peter Sahlin 1996
och man är idag runt åtta
medarbetare i ett kontor på
Söder i Stockholm. Skypeuppdraget fick man 2010 i konkurrens
med tre andra kontor och gällde det
som internt kallas Fas 1, ett kontor för
100 personer, där majoriteten är ingenjörer och programmerare. Man bestämde sig relativt snabbt för lokalerna
i Münchenbryggeriet där läget och
atmosfären fick avgöra, egentligen inte
de rent tekniska förutsättningarna.
Peter Sahlin: Skype är ett typiskt
innovationsföretag där det inte bara
handlar om siffror utan om kreativitet
och lekfullhet, vilket tillsammans med
teknikanknytningen har skapat den
grundläggande designidén.

Lekfullheten är något som märks
direkt i det första våningsplanet, kallat
Chill Out där man hittar både pingisbord och fotbollsspel och där två stora
filmdukar kan dras ned för dataspel
i storbildsformat, filmvisning eller
för Skype-samtal med andra kontor i
världen, på fredagseftermiddagar efter
klockan tre, då det är Whisky Friday.
Att få rätsida på akustiken var däremot
ingen lek. Man anlitade Lennart Nilsson som akustikkonsult och tillsammans med ett par ljudingenjörer från
Skype i Stockholm tog han fram en
kravspec där efterklangstiden i kontorsytorna sattes till under 0,6 sekunder
och i vissa rum 0,4.
Valven i taket på Chill Out-rummet
sex meter upp var extra besvärliga
och kunde ha lösts relativt enkelt

genom ett nedpendlat undertak men
karaktären värderades så pass att man
valde en komplicerad lösning med
akustikputs ovanpå en skålformad 40
mm tjock stapelskiva.
Att det är tyst i
kontorsområdena
gör att ingen ropar
över skrivborden.
Jag kallar det
inverterad
pubeffekt
Mari Owrenn,
handläggande arkitekt för Skype fas 2,
pS Arkitektur.

Naturligtvis är ljudmiljön extra viktig
för ett företag som Skype där ljud är
ett av kärnvärdena och Peter Sahlin berättar ett exempel från de två
studiobyggda audiolabben på Chill
Out-våningen.
Peter Sahlin: Dubbeldörrarna var så
tätslutande att det inte gick att stänga
den ena när den andra var stängd.
Vi löste det genom att addera en billjuddämpare till luftkanalen mellan
dörrarna, för att lätta på trycket, utan
att ljud kunde läcka ut.
Plan 3 och en liten del av plan 4 plus
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Som komplement till högvärdiga absorbenter används här färgmatchande
tyggardiner som dämpar det mer högfrekventa ljudet.

På väggarna syns Akustikmiljös SINGLE®, tyginklädda ljudabsorbenter med utanpåliggande belysning med kabel i orange färg som effektfull dekoration.

Motsatt sida: Mari Owrenn och
Peter Sahlin, pS Arkitektur

plan 5 ingick i Fas 1. För att nå upp
till de högt ställda ljudkraven byggde
man ett 40 mm undertak, heltäckningsmattor på golven och absorbenter på många väggar i de öppna
kontorsytorna. Utöver detta har plan 5
akustikgardiner runt en hel del pelare
och en specialare i form av en lutande
glasvägg vid pentryt som ska reflektera ljudet upp i taket istället för rakt
ut i lokalen.
Till de mer specifika ytorna hör Skypebåsen där man skajpar mer ostört än
ute i de öppna kontoren, så kallade
Scrum-ytor, där flera medarbetare kan
skajpa i grupp, men givetvis också helt
ordinära mötesrum. Mötesrummen
har extratjocka heltäckningsmattor, en
extra mineralmatta ovan innertaket
och tjocka tyger längs väggarna. Båsen

har försetts med extra absorbenter på
distans.
Det är precis så ambitiöst som det
låter. pS Arkitektur har ritat många
kontor åt SL, Coop, Dynabyte med
flera, men Peter menar att Skype-kontoret med avseende på ljud, ljus och
ergonomi, är på en annan nivå.
Peter Sahlin: Jag vill hävda att
ergonomifrågorna är väldigt viktiga
för hela upplevelsen, men det som gör
det här projektet så speciellt är inte att
det inte bara ser coolt ut utan att det
verkligen funkar och det märks när
vi kommer dit, för vi får väldigt bra
feedback.
Efter att Microsoft köpt Skype sent
2011 initierades Fas 2 där handläggande arkitekt var Mari Owrenn och

Skype är ett
typiskt
innovationsföretag
där det inte bara
handlar om siffror
utan en hel del
lekfullhet.
Peter Sahlin,
arkitekt och VD på
pS Arkitektur

nu tillkommer kontoren på plan 4 och
andra ytor i en annan del av fastigheten, plan 2. Här justerades en del
detaljer baserat på erfarenheterna
från Fas 1, bland annat reglade man
ut absorbenterna i Skype-hytterna 45
mm och eliminerade ett överdrivet
basregister, men rumsformen på plan 2
erbjöd också en särskild utmaning.
Mari Owrenn: Rummet är långt och
den trattlika formen fungerar som en
trumpet enligt Lennart Nilsson, så vi
delade av rummet med akustikdraperier på fyra ställen i rummets naturliga
gångpassager.
I allt övrigt är rummen utrustade
som i Fas 1 men plan 2 bjuder också på
ytterligare ett rum som är mer lekbetonat med oöm vinylmatta på golvet, en
oregelbundet uppbyggd gradängscen
klädd i en mjuk grön matta och givet-
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I Skype-hytterna gav 45 millimeters luftspalt mellan absorbent och
vägg en enorm effekt.

vis också en stor filmduk.
Mari Owrenn: Man gillar mycket
att spela på Skype men man kan givetvis också ha rummet som föreläsningssal.
Mari Owrenn har också noterat att
den goda ljudmiljön understödjer ett
beteende som hon inte är säker på att
hon sett tidigare.
Mari Owrenn: Att det är tyst i
kontorsområdena gör att ingen ropar
rakt ut över skrivborden. När man
vill något så går man över till varann
istället.
Hon kallar det en inverterad pubeffekt: istället för att ljudnivån drivs upp
blir det obekvämt att höja rösten i den
tysta miljön.
Skype-kontoret kom på andra plats i

tävlingen Sveriges snyggaste kontor
2011 och även om Peter Sahlin menar
att det inte var något mål för varken
Skype eller pS Arkitektur var det
knappast till nackdel för någondera
parten.
För huvudägaren Microsoft handlar
det ofta om funktion, i alla fall om
man ska döma av deras Global Facility
Manager från Redmond i Seattle, som
var på besök nyligen, för att hämta
inspiration till mjukvarujättens eget
bygge, där det inte handlar om 200
personer utan snarare 20 000.
Mari Owrenn: Han ställde många
frågor ur brukarperspektiv. Hur
används lokalerna, Scrum-areorna,
mötesrummen, hur arbetas det
individuellt och i grupp? Han var inte
särskilt intresserad av själva designlösningarna.

”För ett dynamiskt,
distinkt och
dekorativt
utförande av
högsta klass.”
Gert Wingårdhs
motivering i tävlingen
Sveriges snyggaste
kontor där
pS Arkitektur tog
silver.

Men de höga kraven har också gjort att
pS Arkitektur fått med sig ny kunskap
in i framtida projekt. Peter Sahlin
nämner särskilt den smått otroliga
skillnaden 45 mm luftspalt mellan absorbent och vägg kunde göra i Skypehytterna i Fas 2 medan Mari Owrenn
hänvisar inte bara till nya kunskaper
om hur ljud uppträder utan också hur
människor uppträder i ljud.
Mari Owrenn: Är ett rum för dämpat känner man obehag eftersom man
hör sig själv för mycket och då pratar
man ingenting. Är det för lite dämpat
så hör man andra för mycket, och då
pratar man ännu högre. Den skillnaden kan vara några få tiondelar av en
sekund i efterklang, men det är den
balansen man måste försöka uppnå för
den påverkar oss. Q
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På väggarna syns SINGLE® tyginklädda ljudabsorbenter i tre
olika nyanser av grått och vitt från Akustikmiljö. Absorbenterna
sitter i talhöjd vilket ytterligare dämpar ljudet från röster.
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Här används SINGLE® ljudabsorbent bakom lampa.
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TIPS &
RÅD

SNYGGARE LJUD
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

FAKTA
OM PROJEKTDELTAGARNA
pS Arkitektur startade 1996 och
arbetar inom tre områden: kontor,
bostäder och stadsbyggnad. Visionen
är att skapa unik arkitektur som berör
och syns. När vi renoverar och inreder
kontor stärker vi kundens verksamhet
och affärsmöjligheter genom effektiva
och fungerande lösningar.

Skype-projektet stod Allakustik
Underbara Tak AB för montaget av
bland annat ljudabsorbenter. Allakustik
har lång erfarenhet inom akustiktak.
Framför allt för kontor, industri, sjukhus
och offentlig byggnation. Företaget
omsätter idag drygt 56 miljoner med
cirka 24 anställda.

Lennart Nilsson är i grunden teleingenjör, kompletterat med akustiska
kurser på KTH, i USA samt på Brüel &
Kjaer. Under sin karriär har han arbetat
på dåvarande Televerkets akustiska
laboratorium, Sveriges Television och
Brüel & Kjaer. Lennart Nilsson är en av
de mest erkända svenska akustikerna.

VI HJÄLPER TILL
MED TIPS OCH RÅD
I DITT PROJEKT. DU
FÅR KONKRETA
EXEMPEL PÅ HUR
MAN KAN SKAPA
LYCKADE MILJÖER
– AKUSTISKT OCH
VISUELLT.

FACEBOOK.COM/AKUSTIKMILJO
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Intervju med Klas Hagberg

Klas Hagberg
Forskare på träljud
TEXT

Olle Niklasson

Det är upplopp för Klas Hagberg. De två forskningsprojekt
han drivit är på väg att gå i mål efter tre år. Arbetet
har gått ut på att ta reda på hur människor upplever
ljudisolering i träkonstruktioner.

B

AKGRUNDEN ÄR ATT DET BYGGS mer i trä och förhoppningsvis kommer det att öka ytterligare. Om du hoppar på ett träbjälklag så får du en liten skakning och ett
lågfrekvent muller. Hoppar du på ett homogent betongbjälklag så är det nästan helt stumt och gör ont i fötterna.
Och den ljudisolering man mäter och utvärderar idag är helt anpassad
till betongkonstruktioner.
TRÄKONSTRUKTION – EN VIT MÄTFLÄCK
Projektet drivs tillsammans med Chalmers, Lunds tekniska högskola,
Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Sveriges
provnings- och forskningsinstitut och går ut på att måla igen den vita
mätfläcken på akustikkartan när det gäller lättare konstruktioner,
som trä, för att kunna värdera behovet av ljudisolering i den typen av
byggnader.
Man har arbetat både med frågeformulär där man jämför svaren
med de mätresultat man tagit fram men man har också gjort laboratorieförsök med inspelade ljud där försökspersonen får göra skattningar
av olika typer av ljud.

AKUSTIKEN VIKTIG I NORDEN
Klas Hagberg är chef för WSP Akustik i Sverige. Som ett av de största
teknikkonsultföretagen i världen har man 2 000 anställda i Sverige
och är involverade i allt från projekteringen av Friends Arena, flytten
av Kiruna, rumsakustiken i biografkomplexet Bergakungens salar till
riskbedömning av whiskytillverkningen i Mackmyra. Klas Hagbergs
område är kanske det minsta inom koncernen med totalt 50 akustikkonsulter, men i ett internationellt perspektiv är det mycket, säger
han. Av WSP:s totalt 14 500 anställda i 27 länder arbetar 150 med
akustik: 50 i Sverige, 40 i Norge, 30 i England och 30 i resten av
världen.
– Till en del tror jag att klimatet spelar in. Är man inomhus 90 procent av tiden som här uppe i norr vill man att miljön ska vara bra.
Att det finns ekonomi att överhuvudtaget bry sig om ljudmiljön spelar
självklart också in.
WSP Akustik gör ofta beräkningar och olika mätningar på material.
Man har inget eget labb utan hyr in sig men mäter efter testkriterier
som man själva tagit fram inom standardiseringen.
– Ofta handlar det om nya produkter som ska presenteras på någon
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FAKTA
KLAS HAGBERG
Klas Hagberg är sektionschef inom WSPkoncernens akustikenhet. Med sina drygt
150 akustiker är företaget en av de största
aktörerna i branschen. Klas är utbildad på
Chalmers tekniska högskola och
Lunds Universitet.

mässa där tillverkaren vill ha ett testprotokoll, men vi har också tips
på hur de olika produkterna ska användas för att man ska få ut det
mesta av dem.
På byggsidan handlar det mest om byggnadsakustisk projektering,
att förse övriga entreprenörer med underlag, och göra justeringar i
ritningar baserade på olika mjukvarumodeller.
– Ett typexempel kan vara att vi kan minska dimensionerna på en
vägg för att vi ser att ljudet inte går via väggen utan via taket och då
behöver inte väggen vara så tjock som den är inritad.
Som de flesta andra i branschen menar Klas Hagberg att man kommer in för sent i processen och att mycket hade varit vunnet om man
hade kunnat göra ett par besök under byggtiden istället för att bara
dyka upp vid slutbesiktningen.
– En vecka före inflyttning är lite sent att börja göra en akustikmätning…
PROBLEM SOM ÄR ENKLA ATT ÅTGÄRDA
Om Klas Hagberg har några käpphästar så är det dålig rumsakustik
och dåliga högtalaranläggningar.
– Det stör mig nåt enormt när rumsakustik och högtalarsystem står i

vägen för nödvändig information, eftersom det är så enkelt att åtgärda.
Om man inte kan höra för att högtalaranläggningen är kass, varför
säga nånting överhuvudtaget? Då är det bättre att det är tyst så man
får leta sig fram på egen hand. Det är innehållslös information – buller.
Och han menar att det inte krävs några större insatser, en lite bättre
ljudanläggning och akustik hade fått fram informationen och gjort
människor mindre irriterade.
Samma sak med för mycket efterklang i ett rum som är lätt fixat med
textilier. Klas Hagberg gör ett svepande med blicken runt det tillfälliga kontoret där han sitter. Väggarnas hårda glasytor har dämpats
med ett tunt vitt tyg som gör det så tyst att man i gengäld hör fläktljudet från luftväxlingen mycket tydligt. Ett annat vanligt problem i våra
kontor.
– Ofta är det höga hastigheter som i sin tur beror på fel rördimensioner. Med grövre rördimensioner blir det lägre hastigheter på luften
och därmed också mindre buller.
Återigen, ingen stor kostnad, och att det ser ut som det gör beror på
att det är dålig kommunikation med ventilationskonsulter som inte
alltid har någon djupare kunskap om akustik.
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Intervju med Klas Hagberg

EFTER

ETT BEHANDLINGRUM PÅ BARNSJUKHUSET, FÖRE OCH EFTER.

Klas brukar ställa frågan: vart skulle du skicka dina barn? Var blir
man friskare och hur mycket sparar samhället på en bra miljö?
BILDER: Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg

AKUSTIK ÄR MER ÄN TEKNIK
Klas Hagberg är från en rent teknisk utgångspunkt nöjd med de mätmetoder och krav som Boverket definierat trots att det bara handlar
om två värden, ljudtryck och efterklang. Där finns verktygen, menar
han, för att skapa en bra ljudmiljö runt omkring oss. Däremot saknar
han helt beteendeperspektivet.
– Vi måste veta mer om hur människan funkar, utveckla den sidan
av vårt kunnande, och också kunna uttrycka det i ekonomiska värden.
Vi måste kunna visa att det går att spara pengar genom mindre
klasser i skolan eller några fler absorbenter på väggarna.
Han tror också att just ljudet är extra exponerat när det gäller de
psykologiska effekterna av olika störningar. Det är välkänt att vi blir
mindre störda av en ljudkälla vi faktiskt kan registrera med ögonen
och Klas Hagberg pekar på att störningskällan kan vara vad som helst
men att det oftast är ljudet som får skulden.
– Det kan handla om rent sociala situationer, men är ljudet det enda
man kan relatera till så kan bullret bli väldigt bullrigt.

HELHETEN RÄKNAS
Klas Hagberg betonar att helhetsperspektivet är vad som kommer att
bli allt viktigare i framtiden. När han är ute och föreläser brukar han
alltid visa två bilder. Den ena är ett behandlingsrum som det ser ut på
så gott som alla sjukhus i landet, den andra är från Drottning Silvias
barn och ungdomssjukhus i Göteborg där man utnyttjat all tillgänglig
formgivning, ljud, färg och ljus, och byggt upp en djungelmiljö i två
behandlingsrum.
– Jag brukar ställa frågan: vart skulle du skicka dina barn? Var blir
man friskare och hur mycket sparar samhället på en bra miljö? När
allt kommer omkring är svaret ganska enkelt. Q
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LOD Akustisk Lamellstav

Takhängande lamellstav tänkt att
användas när du vill skärma av en yta
eller göra en rumsavdelning.

16 NYFIKEN PÅ

Återvinning & återanvändning av PET

06

SÄTT ATT ANVÄNDA PET
PET är ett fantastiskt material som går att återvinna och
återanvända – släng aldrig PET-flaskan i soporna.

2

Hörlurar

Designern Michael Young har samarbetat med
EOps och Coca Cola och tagit fram en serie
hörlurar, datorväskor tillverkade av återvunnen PET.
Mer på michael-young.com.

1

111 Navy Chair

Coca-Cola och Emeco har samarbetat kring problemet med återvinning av PETflaskor genom att ta fram en version av den klassiska stolen Navy Chair. Stolen är
tillverkad av 111 stycken återvunna PET-flaskor, därav namnet.
Finns att köpa på emeco.net.

4

PET-flaska = lampa

I kampanjen ”Liter of Light” vill man lysa upp hem i
tredje världen. I många kåkstäder är elen både dyr och
otillgänglig vilket gör att mörker råder även på dagtid.
Rent prakiskt fyller man PET-flaskor med vatten och
lite blekmedel, borrar hål i taket och tätar. Solstrålarna
bryts i vattnet och flödar ut i rummet under. En enda
PET-flaska motsvarar en lampa på 55 Watt på sydliga
breddgrader. Läs mer om kampanjen på
literoflightswitzerland.org.
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Ljudabsorbenter av EcoSUND®

EcoSUND® är ett unikt kärnmaterial från Akustikmiljö. Materialet är tillverkat av återvunna PET-flaskor och
växtfiber – något som gynnar miljön. Men det finns även andra fördelar: Materialet har inget läckage av gaser
(inget lim/bindemedel), tål fukt (kan inte ruttna eller mögla), släpper inte ifrån sig fibrer som kan irritera.
Sammantaget gör det EcoSUND® till ett lämpligt val för känsliga miljöer så som sjukhus och skolor.

5

Tält av Dacron (PET)

PET-flaskor förbrukar cirka 30 % av total världsproduktion av Polyetentereftalat
(PET). Majoriteten av produktionen går åt till att producera syntetiska fibrer, så kalllad Polyester. Fördelen med PET (och polyester) är att den är så lätt att återvinna.
Dacron är en vidareförädlad syntetisk fiber som säljs av DuPont och används exempelvis till segel, bågsträngar och tältduk.

6

PET-lampa

Lampan Blossoming Flower är tillverkad av
68 stycken återvunna 2-liters PET-flaskor.
Lampan är handgjord i Stodvarfjordur,
Island av firman Mupimup!. Design: Rosa
Valtingojer och Zdenek Patak.
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Ljudabsorberande tavlor

FAKTA
MARIA KASK
YRKE: Frilansillustratör och sångerska
BOR: Göteborg
GÖR: Kultur och mode. Målar mest i akvarell. Allt från jobb för operan till reklam.
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PRINT
skapar ljud- och bildmiljö
Låt ljudabsorbenten bli en väggdekoration och skapa ett konstverk
som speglar din personlighet, din sinnesstämning eller din företagsidé
– eller helt enkelt får dig att må bra. Det är tanken med Akustikmiljös
PRINT, en ljudabsorbent som kan förses med vilket motiv som helst.
Men vad ska man välja? Vi frågade två bildproffs om råd.

I

NFÖR DEN HÄR intervjun fick
våra experter, fotograf Linda
Tengvall och illustratör Maria
Kask, i uppdrag att välja en
favoritbild ur sin egen produktion. Sedan förstorade Akustikmiljö upp och
printade ut bilderna och monterade
dem på varsin ljudabsorbent. Nu står
de båda motiven lutade mot väggen
i Linda Tengvalls studio i det gamla
ordenshuset i Slöinge och granskas av
sina upphovsmän. Av en ren slump har
både Linda och Maria valt svartvita
bilder: Linda en trolsk skogsbild, Maria ett kvinnoansikte i tusch.
– Att se sin egen bild förstorad på
flott material känns roligt och det ser
väldigt ståndsmässigt ut, säger Maria
och tycker att bilderna gör sig lika bra
stående på golvet som hängande på
väggen tack vare formatet.
LINDAS BILD ÄR HÄMTAD från
hennes magisterexamensutställning
då hon studerade modefotografi i
London. Den ger ett omedelbart John

Bauer-intryck med den lilla ljusa
flickan mot den stora skogen i ett lite
hotfullt perspektiv.
– Jag längtade nog hem till svensk
natur under den tiden, säger Linda,
som tog bilden i skogarna utanför Ullared som en del av en serie naturbilder med sagolika inslag.
Hon är nöjd med printen och gillar
att den inte har någon synlig ram.
– Det är ett fritt och otyglat motiv,
det ska inte ramas in, säger hon. Den
här kommer jag nog att hänga upp
ovanför matplatsen hemma. Det kommer att passa bra med ljuddämpningen
där när man har många barn vid bordet. Men den skulle definitivt kunna
passa i ett väntrum eller en reception,
där folk har tid att fantisera kring bilden, drömma sig bort lite till naturen
och skapa sig en egen historia.
MARIAS BILD VAR FRÅN början en
ratad skiss till ett tapetmönster. Den
skissades snabbt ned på en liten bit
papper med en OH-penna, men trots
att den inte kom med i mönstret har

Att välja
företagskonst
utefter varumärkesimage ska
man vara försiktig
med.
Maria Kask,
illustratör

hon senare låtit förstora den och har
den upptejpad på väggen.
– Jag har inte speciellt många av
mina egna bilder hemma. Men den här
bilden satte jag upp en gång när jag
skulle få besök och behövde något som
kunde ta fokus från den obeskrivliga
röran i min lägenhet.
Hon går nära och tittar. I förstoringen ser man hur OH-pennans tusch
sprätt ut och gjort linjerna ojämna.
– Den är fin. Den passar hemma hos
mig som en kontrast till röran. Sådana
här tavlor hänger folk ofta upp i vita,
stilrena miljöer, men jag tycker att den
passar lika bra mot en mönstrad tapet
i ett rum med mycket saker. Ansikten och porträtt, hur enkla de än är,
fångar ens uppmärksamhet och man
söker instinktivt objektets blick som
åskådare.
De är båda ganska kritiska till den
generiska kontorskonsten. Bilder som
valts på någon slags vetenskaplig grund
om vilka färger som skapar ett gott
arbetsklimat eller en lugn stämning,
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Ljudabsorberande tavlor

FAKTA
LINDA TENGVALL
YRKE: Frilansfotograf
BOR: Slöinge
GÖR: Hem/inredningsreportage, reklamfoto och egna konstprojekt.
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FAKTA
PRINT FRÅN AKUSTIKMILJÖ
MILJÖ: Tillverkas av miljövänlig EcoSUND® ljudabsorbent
BILDER: Kan förses med valfri bild
RAM: Går att få med vit eller svart stålram, träram eller dold ram
FORMAT: Finns i flera standardformat från 600x600 mm till
1200x2400 mm. Kan också måttbeställas.
Hotellobbys brukar vara de bästa ställena att ses på menar Maria Kask.

bildserier utan själ som är tänkta att
passa alla och inte uppröra någon. Motiv som valts bara för att det ska vara
något snyggt som matchar på väggen.
DISKUSSIONEN GLIDER ÖVER på
ljud och ljudmiljöer. I Lindas studio,
där det förr hölls ordensmöten och
större sammankomster, är det högt i
tak. De vackra gamla furugolven är
nakna och fönstren gardinlösa för att
ljusinsläppet ska bli så stort som möjligt. Det är inte mycket som dämpar
buller.
– Men jag har ljudabsorberande
anslagstavla och har klätt in sidorna
på skrivbordet med ljudabsorbenter,
säger Linda, det har hjälpt till.
Marias pappa är akustikingenjör
och själv är hon mycket uppmärksam
på bullriga och skramliga miljöer.
– Jag brukar ha mina kundmöten
ute på restauranger eller kaféer och
har en mental lista över var ljudet
funkar. Är det för högljutt kan man
varken vara kreativ eller kommunicera speciellt bra. Hotellobbys brukar

faktiskt vara de bästa ställena att ses
på, säger hon.
Kombinationen konst och ljuddämpning tycker de båda är en smart lösning som fungerar på de flesta ställen.
– Eftersom det oftast är nödvändigt
med bullerminimering blir det ju en
bonus om den kan höja rummet estetiskt med en bild, säger Maria.
SKA DE GE NÅGRA HANDFASTA
råd till dem som står inför att välja
bilder till hemmet, kontoret eller någon offentlig miljö, så är det att tänka
personligt.
– Många inreder med någon annan
i åtanke, men det tycker jag är vansinne. Man ska omge sig med sådant
som gör en lycklig nu, säger Linda.
– Och ha i åtanke att på en arbetsplats är det många olika smaker som
ska samsas så att man låter folk få
vara med och välja, säger Maria. Jag
tänker på att det ju sägs att man inte i
samma utsträckning får hörselskador
när man lyssnar på musik man själv
tycker om.

Många inreder
med någon annan i
åtanke, men det
tycker jag är
vansinne.
Linda Tengvall,
fotograf

Jag tror man kan översätta det
till bilder. Någon kanske känner sig
jätteglad av en bild på Frankensteins
monster, någon annan inte.
Att välja företagskonst utefter varumärkesimage tycker de att man ska
vara försiktig med.
– Det kan vara snyggt om det görs
på ett bra sätt, men varje kontor är
unikt, så att använda samma metod
och regler för alla lokaler är ängsligt,
tycker Maria.
– Om folk kunde sluta tänka så
mycket och gå på känsla och vad man
gillar i stället! Då gör bilden så mycket
större intryck, säger Linda.
Och de är överens om att det stora
formatet kan göra imponerande bilder
av det mesta; barnteckningar, telefonklotter, semesterfoton. Ett annat råd
från dem är dock att inte fastna i tanken att det måste vara stora, maffiga
bilder i offentliga miljöer – det går lika
bra med flera mindre bilder i grupper
av ramar. Och ljudabsorbenter funkar
ju i många format. Q
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Akustikmiljö har i BMW-projektet bland annat bidragit med
LOD Akustiska Lamellstavar som lämpar sig väl, som här
när man ville skärma av arbetsstationerna från mittgången.

BMW
TEXT

Olle Niklasson

FOTO

Michael Perlmutter & Sara Arnald

När BMW behövde ett nytt huvudkontor
var Murman Arkitekter på sätt och vis det
självklara alternativet för BMW:ifieringen
av våningsplanet i Sollentuna-fastigheten.
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AGENS KONTOR ÄR många gånger så tysta att vi själva är de
största bullerkällorna. Det grundläggande första steget mot en
bra ljudmiljö borde alltså vara en analys av verksamheten, av
vilka som arbetar och hur arbetet går till, inte var absorbenterna ska
placeras. Det är i alla fall filosofin hos Murman Arkitekter i Stockholm.
Kontoret startades 1985 av arkitekten Hans Murman och har idag
ett trettiotal anställda, varav en tredjedel är inredningsarkitekter,
och man framhåller gärna perspektivet där den byggda miljön och
inredningen tillsammans bildar en helhet. Vill man göra det enkelt för
sig kan man kanske säga att Murman ritar interiörer som man sedan
förser med ytterväggar och tak.
Med vd Wivian Eidsaunet i konferensrummet hos Murman Arkitekter
sitter kollegan Marie Oscarsson och hon berättar om ett uppdrag för
Systembolaget som väl illustrerar komplexiteten när det gäller bullerstörningar.

Wivian Eidsaunet: Många har en checklista på utförandet men inte
på det vi kallar programarbete: hur tar vi oss fram till läget där de vet
vad de vill ha och vi vet vad de vill ha.
Och här ligger nyckeln till problemet, att se bortom det människor
säger sig vilja ha, vilket inte är samma sak som det verkliga behovet. För att komma dit har Murman tagit fram en manual byggd på
erfarenheter genom åren. Man utgår från en enkät som delas ut till
samtliga berörda av den nya situationen som sedan följs upp med samtal och intervjuer. Det handlar om att ställa rätt frågor i rätt ordning,
och ingen fråga är för liten. Allt måste samspela om det ska fungera,
från ledningens placering i lokalen till var någon enskild individ ska
få plats att ställa sin handväska.
Wivian Eidsaunet: Många har inte räknat med varken den tid eller insats som krävs, men den som investerar flera miljoner kronor i
en flytt borde verkligen göra motsvarande investering i planarbetet
för att se till att det blir riktigt bra. Och det resultatet kommer man

I BMW-projektet finns flera lösningar för god akustik. Akustikmiljö bidrog med
produkterna PRINT Ljudabsorberande tavlor och LOD Akustiska Lamellstavar.

– En butik hade problem med buller vid kassalinjen vilket till stora
delar berodde på olyckliga reflexioner i lokalen. Vi utredde och satte
högeffektiva absorbenter i taket över kassorna och när vi gjorde ett
återbesök för att utvärdera kom det fram en kassörska och tackade för
att hon slapp frysa. Bullret yttrade sig alltså i att hon frös, inte att hon
blev stressad eller fick tinnitus.
Wivian Eidsaunet menar att när stora ingrepp görs i människors
verklighet, vilket en flytt, omorganisation eller ombyggnad onekligen
är, så blir ljudet ofta något man projicerar sin oförmåga att hantera
den nya situationen på. Till en del kan det säkert förklaras med att vi
ofta blir mest störda av det vi inte kan se eller på annat sätt sortera
undan och där står det osynliga ljudet omedelbart i skottgluggen.
När man på Murman börjar planera en förändring åt en uppdragsgivare börjar man alltid med att titta på organisationen, hur den ser
ut idag och vilka förändringar som kommer att ske eftersom många
passar på att i samband med den rent fysiska förändringen också
förändra organisationen.

inte fram till genom att göra en snabb kalkyl över kvadratmeter per
skrivbord.
När BMW behövde ett nytt huvudkontor var Murman Arkitekter på
sätt och vis det självklara alternativet för BMW:ifieringen av våningsplanet i Sollentuna-fastigheten. De hade en gång ritat huset åt Pfizer.
Det innebar också dubbla roller för arkitekterna: inredare åt BMW och
projekterande arkitekter år Pfizer.
Den tyska bilkoncernen skulle flytta ihop två verksamheter som
tidigare suttit på varsitt håll, det nordiska huvudkontoret och BMW Finans, och detta, tillsammans med en traditionell organisation, gjorde
att arbetet med att bestämma vem som skulle sitta var fick göras
mycket omsorgsfullt. Dels ställde de två verksamheterna olika krav på
fysisk organisation, och utöver det skulle högre chefer ha egna kontor,
och i övrigt placerades folk i tre olika grupperingar, rader, fyrklöver
och sicksack, allt efter arbetsuppgifter och sekretessgrad.
Wivian Eidsaunet: Eftersom vi har arbetat med det här så länge vet
vi hur vi påverkar människors beteende genom placering. Det blir ett
verktyg. Ibland händer det till exempel att IT-avdelningen organisa-
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VI STÄLLER UT PÅ MÖBELMÄSSAN DEN 5-9 FEBRUARI 2013

VI VISAR LÖSNINGAR FÖR AVSKÄRMNING & RUMSAVDELNING

AKUSTISK Lamellgardin

ENTER Golv- & Bordsskärm

LOD Akustisk Lamellstav
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Stora prints är effektfullt och speglar BMW:s varumärke. Akustikmiljö stod för
prints där en ljudabsorberande funktion krävdes.

toriskt har samma ledning som ekonomi och administration, men att
sätta ihop båda är som att be om problem. De har ingen nytta av att
höra varandra prata och det blir bara störande.
BMW uppskattade initialt det mesta: läget, huset, kvalitetskänslan, till
och med garaget, men man hade invändningar mot inredningen som
andades Pfizer av helt naturliga skäl. Wivian Eidsaunet och Marie Oscarsson beskriver den lite skämtsamt som en orgie i ek, som nu skulle
bytas ut mot aluminium, lack och läderkänsla. Kort sagt en bil utan bilen. Tack vare en hygglig budget kunde man också kosta på sig ett par
utsvävningar, bland annat lät man tillverka skåpsdörrar i tonat bilglas.
När det gällde den grundläggande akustiken hade Ingemar Ohlsson varit konsult under bygget och några problem fanns egentligen
inte. Våningsplanet är indelat i uppbrutna sektioner som var och
en anpassats till ett tjugotal arbetsplatser. Kopieringsmaskiner och
skrivare står i rum med saloondörrar som inte går att ställa upp utan
stängs automatiskt så fort någon passerar, och BMW:s önskemål om
en heltäckningsmatta som lades ovanpå ekparketten eliminerade nu
dessutom alla stegljud. Att Murman valde Desktop som skrivbordsytor
bidrog ytterligare till tystnaden.
Wivian Eidsaunet: Desktop var också ett sätt att få in det bilsvarta i
miljön. Linoleum är också enormt hållbart och fungerar väldigt bra. I
och med att den är matt upplevs den dessutom som mindre hård.
BMW flyttade in i februari 2012. Det man har fått åtgärda sedan dess
är några arbetsplatser i finansavdelningen som störts av förbipasserande där man har satt upp LOD Akustiska Lamellstavar.
Marie Oskarsson: Vi brukar ge ett projekt tre månader efter inflyttningsdatum, sedan ser vi över vad som inte funkar. Även om man är
väl förberedd kan man inte förutse allt och det händer saker när människor väl är på plats.
Wivian Eidsaunet: Men det är sällsynt att man behöver göra några
större förändringar, särskilt gäller det allt ljudrelaterat. Många gånger
är man alldeles för fokuserad på att det ska vara knäpptyst men det är

Wivian Eidsaunet och Marie Oskarsson på
Murman Arkitekter

inte där lyckan ligger. Det kan tvärtom ofta skapa en sorts osäkerhet. Vår erfarenhet är att den bästa ljudmiljön också innehåller lite
störningsljud. Q

FAKTA
STRUKTUR, MURMAN ARKITEKTER & ADL
Wivian Eidsaunet och Marie Oskarsson på
Murman Arkitekter har arbetat i BMWprojektet. Företaget startades 1985 av
Hans Murman och har en stor bredd – från
formgivning och inredning till arkitektur
och planering. Vi arbetar i både stor och
liten skala med kontor, bostäder, offentliga
byggnader, fastighetsutveckling och
hyresgästanpassningar.
Katarina Hagfält på Struktur var projektledare för ombyggnationen. Struktur startade
1991 och är Sveriges första konsult inom alla
delar av arbetsplatsförbättring. Allt bygger
på insikten att vi mellan 20 och 65 års ålder
tillbringar en stor del av vår vakna tid på
jobbet. Och den som förbättrar arbetsplatser
kan skapa enorma värden, både mänskligt
och affärsmässigt.
Audio Data Lab (ADL) grundades 1979 av
Ingemar Ohlsson. De senaste 15 åren har
vi utökat våra akustiktjänster och arbetar
mycket i större projekt så som shoppinggallerior, biografer och universitet. Ofta har
vi rollen som projektets huvudsakliga konsult
inom ljud och akustik.
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Tips och råd om snyggare ljud

Fråga oss om akustik
Kan man använda era ljudabsorbenter utomhus?
Vi svarar på dina frågor om akustiska lösningar.
ANN-CATRIN BJÖRNHEDE
Specialområde: Arkitekt/Inredning
Epost: ann-catrin@akustikmiljo.se
Telefon: 0703-84 40 18

ANDREAS HULTFELDT
Specialområde: Produkt/Marknad
Epost: andreas@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-51 27 83

PATRIC GUSTAFSSON
Specialområde: Produktion
Epost: patric@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-51 57 40

BJÖRN MELANDER
Specialområde: Akustik
Epost: bjorn@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-89 29 80
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VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN
VILL FÖRBÄTTRA DEN AKUSTISKA MILJÖN
I ETT RUM? HUR SKA MAN TÄNKA?

LITE ANDRA FÄRGER OCH YTSKIKT. VAD
FINNS ATT VÄLJA PÅ?

Ett vanligt problem med många rum är att golv, väggar

absorbenter förutsatt att tyget har tillräckligt god luft-

och tak består av hårda reflekterande ytor som gör att

genomsläpplighet. CAMIRA BLAZER Light är vårt nya

VI VILL FÄRGMATCHA LJUDABSORBENTERNA MED EN VÄGG. HUR VÄLJER VI TYG?

ljudet studsar runt i lokalen. Summan av ljudreflexerna

standardytskikt på bland annat COLLAGE och ENTER.

Vi har ett stort urval av textiler i fantastiska färgskalor.

är det vi kallar för rummets efterklang. Är efterklangen

Tyget som består av 100 procent ull finns i en rik palett

Skulle dessa ändå inte stämma med den önskade

för lång upplever vi rummet som bullrigt och jobbigt att

av spännande färger. /Andreas

färgen kan vi färga in textilierna, alternativt printa på en

flera pratar samtidigt! Många stressrelaterade sjukdoms-

för ljudabsorptionen. /Patric

Vi kan i stort sett laminera vilken textil som helst på våra

vistas i. Efterklangen maskerar också direktljudet när
vi pratar vilket gör det svårt att uppfatta tal, särskilt när

tillbaks ut i rummet. Det är absorbenten bakom som står

akustikduk och på så sätt matcha väggens kulör.

KAN ECOSUND® ANVÄNDAS SOM
UTOMHUSABSORBENT, TILL EXEMPEL
UNDER EN BALKONG?

/Ann-Catrin

För att komma tillrätta med en dålig ljudmiljö ska man

av miljö bra eftersom materialet inte möglar eller angrips

KAN MAN FÅ ENTER BORDSSKÄRMAR MED
INFÄLLD LIST SÅ ATT MAN KAN HÄNGA
UPP FÖRVARINGSKORGAR, MED MERA?

ha rätt mängd ljudabsorberande material på de ytor

av fåglar och insekter. EcoSUND® är dessutom formsta-

Alla våra bordsskärmar går att beställa med multifunk-

som reflekterar ljudet. Många gånger räcker det med

bilt och har en bra mekanisk hållfasthet. /Patric

tionslist som passar de mest vanliga tillbehören som

symptom kan relateras till buller och dålig ljudmiljö.

Ja det går alldeles utmärkt. EcoSUND® klarar denna typ

finns på marknaden. /Andreas

att ha ljudabsorbenter på den ena av två motstående
Överför vi detta i praktiken så innebär det oftast att tak,

NI HAR EN HÖG MILJÖPROFIL. VAD GÖR NI
MED ALLT SPILLMATERIAL?

en kortsida samt en långsida av rummet förses med

Det mesta materialet vi inte kan använda återvinns. Det

ljudabsorbenter. Här är valet av ljudabsorbent avgörande

körs tillbaka till leverantören i samma lastbilar som leve-

VI SKULLE BEHÖVA SKÄRMA AV VÅRT
KONTORSLANDSKAP PÅ ETT SÄTT SOM
KÄNNS ”TRANSPARENT” OCH LUFTIGT.

för hur bra slutresultat kommer att bli. Ju tjockare det

rerar nytt material till oss. Överblivna textiler lämnar vi

Jag skulle rekommendera LOD Akustisk lamellstav som

absorberande materialet är, desto mer effektivt dämpas

ofta till förskolor som använder dem när de pysslar och

rumsavdelare. Stavarna går att få i en mängd färger och

efterklangen över ett brett frekvensområde (viktigt för

syr leksaker. I övriga fall sorterar vi ”skräpet” och lämnar

är tillverkade av vårt unika material EcoSUND® som är

att vokaler med lägre frekvensområde inte ska maskera

det på återvinningsstationen. /Patric

en högvärdig ljudabsorbent. Med LOD blir ert kontor triv-

ytor så att ljudet förhindras att studsa fram och tillbaka.

de för taluppfattbarheten så viktiga konsonanterna som
ligger i ett högre frekvensområde). /Björn

VI HAR TIDIGARE KÖPT COLLAGE
LJUDABSORBERANDE ANLAGSTAVLOR
TILL VÅRT KONTOR OCH VILL NU ÄVEN
SÄTTA UPP LIKNANDE TAVLOR I VÅRT
LUNCHRUM. VI SKULLE VILJA JOBBA MED

samt samtidigt som det inte kommer att kännas instängt

NI HAR ETT NYTT YTSKIKT PÅ ENTER
OCH COLLAGE, VÄLJER NI YTSKIKT EFTER
ABSORPTIONSFÖRMÅGA?
Vi väljer ytskiktsmaterial efter dess förmåga att släppa
igenom ljudet in till vårt ljudabsorberande material
EcoSUND®. Ytskiktet i sig behöver inte vara ljudabsorberande – det viktiga är att det inte reflekterar ljudet

och tråkigt! /Björn

ENTER
Golv- och bordsskärmar

ENTER är en familj
golvskärmar med
nytänkande former, stabil
konstruktion och hög
ljudabsorption vilket
skapar en trivsam miljö
att arbeta i.

