LJUDABSORBENTER

Öresund
Skärmväggar, bordskärmar och väggabsorbenter kan
göra skillnad i inredningen. De ger en bättre arbetsmiljö.
Det blir lugnare, tystare och snyggare. Innersmiles
produkter uppfyller alla krav på
ljudabsorbenter i mellanregistret samt i de övre
frekvenserna och reducerar ljud från bruskällor.

Horisont

Kullaberg

Tre mönster; Öresund, Kullaberg och Horisont.
Den oregelbundna formen diffuserar ljudet.

Lime

Orange

Röd

Lila

Turkos

Ljusgrå

Mellangrå

Svart

ÅTTA STANDARDFÄRGER
Vi producerar alla våra ljudabsorbenter i åtta standardfärger. Var och en av dem har sin karaktär och känsla.
Alla förstärker ljudabsorbentens funktion, att skapa en lugnare arbetsmiljö.
VÄLJ MELLAN 1950 FÄRGER
Vi vet att standard inte alltid är optimalt. En företagsprofil som ska genomsyra hela arbetsmiljön kräver sin nyans.
En inredningsidé som växt sig stark bygger på en särskild färgblandning. Det är därför som du kan beställa våra
produkter i vilken NCS-kulör som helst, utan dyra kostnader (Startkostnad: 750 kr). Närmare bestämt 1950 olika färger.
Vi vet hur viktigt det är med rätt färg på varje plats.

Nålarna glider enkelt in i materialet, sitter stabilt och lämnar inga märken.

LJUDABSORBENTER

Anslagstavla Stiltje - ljudabsorberande

Nålarna glider enkelt in, sitter stadigt, och lämnar inga hål efter sig. Med de många olika färgvalen kan Stiltje anslagstavla
ge ert kontor ett ordentligt lyft genom att kombineras i olika färger och former.Material: Infärgat skum, ram i aluminium.
Baksida i MDF. Djup: 30 mm.

Produkt
Anslagstavla Stiltje
Anslagstavla Stiltje
Anslagstavla Stiltje
Anslagstavla Stiltje
Anslagstavla Stiltje

Mått B,H mm
600x600
800x600
1200x600
1600x600
1800x600

Pris, kr
1 530
1 680
1 930
2 180
2 280

Annan NCS-kulör, ej standard: Startkostnad: 750 kr

Väggabsorbent

Våra väggabsorbenter finns i många storlekar och färger, och de kan med fördel användas som anslagstavlor. Den färg och
det mönster du väljer skapar din stil i rummet, och ljudet reduceras. Levereras alltid med ett flertal nålar i blandade färger.
Material: Färgat skum, del av baksida i MDF
Djup: 45 mm. Utförande: Två dolda skruvar.

Kullaberg

Horisont

Öresund

LJUDABSORBENTER

Golvabsorbent/Golvskärm

Våra golvabsorbenter kombinerar hög ljudabsorptionsförmåga med vackra former. De kan vara fristående för att rama in,
eller mellan skrivbord som en skärm. Oavsett hur du placerar dem kan de också fungera som anslagstavlor, nålar för detta
ingår. Kombinera dem med bordskärmar och ljudabsorbenter på väggarna. Resultatet blir en design som känns - men
inte hörs. Stativ: Vitlackad fot och stativ. Material: Färgat skum, kärna i MDF, aluminiumram.
Djup: 60 mm. Höjd: 1500 mm. Standardbredd: 800, 1000 mm.

Kullaberg

Öresund

Horisont

BORDSSKÄRMAR, AVSKILJARE

Bordsskärm Stiltje - ljuddämpande

Stiltje bordsskärm skänker arbetsro och ger en bättre arbetsmiljö. De fungerar dessutom utmärkt som anslagstavlor, och
nålar ingår. Nålarna glider enkelt in, och sitter stadigt, och lämnar inga hål efter sig. Med de många olika färgvalen kan
Stiltje ge ert kontor ett ordentligt lyft genom att kombineras i olika färger. Material: Infärgat skum, ram i aluminium.
MDF-kärna.
Montering: Vinkelfästen ingår i priset. Pristillägg: Klämfäste - passar upp till 50 mm bordsskiva.

Stiltje

Ljudabsorberande bordsskärm

Bordsskärmarna skänker arbetsro och ger en bättre arbetsmiljö. De fungerar dessutom utmärkt som anslagstavlor och
nålar ingår. Nålarna glider enkelt in, och sitter stadigt, och lämnar inga hål efter sig. Med de många olika färgvalen kan
våra bordsskärmar ge ert kontor ett ordentligt lyft genom att kombineras i olika färger och former.
Material: Infärgat skum, ram i aluminium. MDF-kärna. Montering: Vinkelfästen ingår i priset.
Pristillägg: Klämfäste - passar upp till 50 mm bordsskiva. Mönster: Kullaberg, Horisont och Öresund

Kullaberg
Öresund

Klämfäste. Säljs endast
tillsammans med bordsskärm.

Horisont

