HONEY VÄGGABSORBENT
Paneler av HONEY på vägg i kontorsmiljö. Väggabsorbenterna är här dels
i RAW edition, dels med laminerad textil i tyget Hush. Den rakt avskurna
kanten gör kärnmaterialet synligt från sidan vilket ger en visuell effekt.

AKUSTIKMILJÖ 2019

HONEY Väggabsorbent
HONEY är en lekfull och modulär väggabsorbent med paneler som kan varieras för att bilda unika
mönster i olika färger, med eller utan textil.

Format och Material

Ytskikt

HONEY tillverkas i tre tjocklekar – 20 mm, 40 mm och 50 mm. Alla absorbenter
har god ljudabsorption för att förbättra akustiken i rummet. HONEY tillverkas
med rak kant för jämna hörn och velourbaksida för enkelt montage med
kardborreband. Kärnan består av vårt unika material EcoSUND®.

HONEY levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart eller
grå RAW edition), eller med ytskikt i textil (Hush i tio färger) laminerad på
ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 38).
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Kärnmaterial EcoSUND®
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Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND® som är synligt från sidan (vid RAW
edition är kärnmaterialet helt synligt).

Övrigt
FÖRESKRIVNING
Akustikmiljö HONEY

RENGÖRING

Vit

Svart

Grå
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Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt
vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Textilier

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller HONEY ytskikt B-s1,d0.

Se sid 38 för färgval på samtliga textilier.

MONTERING
HONEY levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med kardborre
(ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg.

Hush

AKUSTISKA EGENSKAPER
Produkt

Ytskikt
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Priser
Välj utförande
Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND®
Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush.
A10244-02-107 är en HONEY Ø 600x520x20 mm av
Svart EcoSUND® klädd med tyg (röd Hush).

HONEY
Ø 600x520x20 mm RAW edition
Ø 600x520x40 mm RAW edition
Ø 600x520x50 mm RAW edition
Ø 600x520x20 mm Hush
Ø 600x520x40 mm Hush
Ø 600x520x50 mm Hush

A10241A10242A10243A10244A10245A10246-

HONEY från Akustikmiljö är en ljudabsorbent som lämpar sig för fondväggar och där enheterna kan kläs med flera färger för en ton i ton-effekt.

