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Akustikmiljö tillverkar miljövänliga 
ljudabsorbenter för alla typer av offentliga 
och privata rum. Tillsammans med arkitekter, 
inredare och byggare skapar vi kreativa 
lokaler med bättre ljud.

AKUSTIKMILJÖ 2021
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OMSLAGSBILD:  
Hos Hede Padel Center skapar 
takabsorbenten LÄTT ett 
behagligare ljud i lokalen. 

DETTA UPPSLAG:  Inzoomad 
bild på en storprint hos Vrinnevi 
förskola. Skapar en behaglig 
miljlö, både visuellt och 
ljudmässigt.

AKUSTIKMILJÖ 2021

Akustikmiljö i Falkenberg AB

Falkåsvägen 4, Box 77

311 21 Falkenberg

Tel 0346 714 850

info@akustikmiljo.se

http://akustikmiljo.se
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Sedan 90-talet arbetar vi med att skapa vackra och hållbara arbetsmiljöer där människor mår bra 
 och kan prestera under lång tid. Steget till miljömässig hållbarhet har därför inte varit långt för oss.  

Vi vill bidra till en hållbar värld.

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

OCH

FÖR MER ÄN 15 ÅR sedan började vi vår resa mot ett allt 
mer hållbart sätt att arbeta. Tankarna kom sig av att vi med 
våra akustiklösningar är i branschen hållbara människor, så 
att fortsätta med hållbar miljö var en naturlig utveckling.
 
VÅRT FÖRSTA STORA STEG var att ta fram ett helt nytt 
material för att bygga våra ljudabsorbenter. Resultatet blev 
EcoSUND som består av 50% återvunnen PET. Vi strävar 
mot 100% återvunnet material, men redan idag får vi en 
cirkulär effekt genom att absorbenterna av EcoSUND både 
är gjorda av återvunnet material men också kan lämnas 
till materialåtervinning. Det unika materialet förenar just 
de båda målen: Bättre för människor, bättre för miljön. 
EcoSUND är testat för akustik, brand och emissioner. 
Våra produkter klarar kraven i Byggvarubedömningen och 
BASTA. 

VI GILLAR ÄRLIGA MATERIAL där designen inte försöker 
trolla bort vad saker är tillverkade av. Genom ett helt nytt 
sätt att behandla EcoSUND med en värmd yta kan vi sedan 
några år erbjuda de flesta av våra ljudabsorbenter i RAW 
Edition. Där klär vi inte in och döljer absorbenten i textil 
utan låter materialet vara fullt synligt. 
 
 
 

VI GÖR MÅNGA SAKER INOM ramen för vårt 
hållbarhetsarbete. Det kan låta tunt, men vi tycker 
att alla tjänar på en god miljö, bra hälsa och ett 
samhällsengagemang. Rent konkret handlar det om att 
vi använder oss av lokala leverantörer i Halland med 
omnejd, vi använder bara förnyelsebar el och spillvärmen 
från vår produktion återanvänds för att värma lokalen. 
Ser man till sociala aspekter så engagerar vi oss i lokala 
idrottsorganisationer som Falkenbergs Fotbollsförening och 
Falkenbergs Tennisklubb. Vi har ett eget gym för att främja 
personalens hälsa och våra produkter bidrar till en allmänt 
god arbetsmiljö både internt och hos våra kunder, genom att 
minska ljudnivån i bullriga miljöer och göra de behagliga att 
vistas i.  
  
VI ÄR SÄKRA PÅ att slit och släng-kulturen är på väg bort. 
Istället kommer högkvalitativa lösningar som främjar trivsel, 
hälsa och kreativitet att efterfrågas. Vi är övertygade om 
att våra produkter representerar ett mervärde, inte bara för 
den enskilda kunden, utan också för samhället i stort.

HAR DU EN IDÉ hur vi kan arbeta bättre med 
hållbarhetsfrågor? Tveka inte att höra av dig.  
Ofta uppstår nya bättre lösningar när man arbetar 
tillsammans.
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Ecosund® är Akustikmiljös unika kärnmaterial  
för ljudabsorbenter som är bra för både arbetsmiljön och vår natur. 

 

Ecosund® är tillverkat av 50% återvunnen PET och 50% nya PET-fibrer.  
Fibrerna som Ecosund® tillverkas av är godkänd enligt OEKO-TEX® Standard 100.

INGA EMISSIONER 
Ecosund® är helt fri från lim/bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser. 

INGA FARLIGA FIBRER 
Ecosund® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier. 

 
TÅL FUKT 

Ecosund® är inte känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla. 

PASSAR KÄNSLIGA MILJÖER 
Ecosund® ljudabsorbenter är utmärkta i alla miljöer där man vill främja hälsa så som sjukhus,  

skolor, kontor och offentlig miljö.

100%
Energi från sol, vind och vattenkraft  

i hela vår verksamhet
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På Akustikmiljö finns en lång tradition av att vara lösningsorienterad – allt ska vara möjligt!  
Vi sätter en heder i att alltid komma med bra förslag som tar hänsyn till de olika utmaningar som  
finns i alla projekt. ”Special” är därmed snarare en regel än ett undantag för oss.

DEN ENKLA LEVERANTÖREN  
Vi vill vara 

Beställning och produktion
Vid beställning gör vi en noggrann kontroll av att allt finns med som behövs i 

projekt, samt att det ska finnas en plan för hur projektet ska genomföras 

I de flesta fall levererar vi ljudabsorbenter från vår egen produktion i Falkenberg 

men för att kunna erbjuda en komplett lösning använder vi även produkter från 

andra leverantörer. Den egna produktionen gör att vi kan gå i god för kvalitet  

och hållbarhetsfrågor. 

2

Rådgivning och planering
Som arkitekt, inredare, fastighetsförvaltare eller byggherre är du alltid välkommen 

att kontakta oss redan i planeringsstadiet. Vi har lång erfarenhet av att ge råd i 

samband med projekt och kan vara ett stöd i valet av material, färger, brandklass 

samt givetvis akustik. Tala med någon av oss på innesälj för snabb återkoppling 

eller låt oss komma ut på plats till dig för att ge råd i mer komplicerade projekt.  

Du kan också besöka något av våra showrooms i Malmö, Falkenberg, Ulricehamn 

och Stockholm för mer tips och inspiration. Vi arbetar med kompletta akustiklös-

ningar för alla typer av lokaler.

1

Leverans och montering
I projekt för byggsektorn levererar vi ljudabsorbenter direkt till arbetsplatsen med 

tydliga montageinstruktioner för bästa resultat. I de fall där vi står för en komplett 

akustiklösning levererar vi inredningsprodukter från såväl egen produktion som från 

andra leverantörer – allt tillsammans med montage. På så sätt säkrar vi kvaliteten på 

den färdiga lösningen ytterligare.

DEN ENKLA LEVERANTÖREN



7

3

2

1 pCon planner – 3D-ritning & AR 
Du hittar alla våra produkter i pCon Planner och kan enkelt använda dem i dina

ritningar.  I applikationen pCon Facts kan du i realtid möbleramed våra produkter. 

Detta verktyg hjälper dig att visualisera alla idéer på ett sätt där du kan ta ut 

svängarna. Här kan du se hur våra produkter fungerar i olika miljöer, hur olika 

färgkonstellationer ser ut tillsammans och ger dig en konkret slutbild.

BIM Objects – Building Information Modeling
BIM Objects är världens största digitala content managementsystem för BIM-objekt och 

spelar en viktig roll i arkitekters dagliga arbete och digitaliseringen av byggbranschen.

Ett BIM-objekt kan beskrivas som en digital kopia av en tillverkad produkt och kan 

placeras i ritningsmiljöer i den första fasen av planering och inredning i nya projekt. 

I dagsläget har Akustikmiljö 19 produkter som BIM-objekt, exempelvis väggabsorben-

terna Nivå, Honey och Single samt Stark, Lätt och Storprint som ofta används i sport- och 

padelhallar.

Ladda enkelt ned dina objekt i det format som passar dig bäst.

Acoustic facts – Ett mätverktyg för akustik
För att du som kund skall känna dig trygg i ditt val, är våra absorbenter uppmätta 

och utvärderade. Detta innebär en garanti för dig som kund att alla tekniska data är 

korrekta och uppfyller både svenska och internationella standarder. Acoustic Facts är 

ett verktyg där man enkelt kan beräkna rummets akustikbehov. Lägg in dina rumsupp-

gifter i vår mall och få svar på hur många absorbenter som behövs för att uppnå önskat 

akustiskt resultat.

DEN DIGITALA PRODUKTEN  Med våra digitala hjälpmedel kan du visualisera våra produkter digitalt. Jobbar du i ett annat program så ladda 
ner produkten och placera den i ritningsmiljön. För att du ska få önskad effekt av våra ljudabsorbenter till din miljö 
använder vi oss av Acoustic facts som mäter akustik i ett rum.

DEN DIGITALA PRODUKTEN
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Över TILES Ecosund® Miljöundertak i kontorsmiljö med 

ljudabsorbenter i vit akustikduk. På väggen hänger vår Print med 

konstnärsfoto från Pamela Hanne. Under Cafémiljö med TILES i svart 

utförande på både innertak och bärverk.

SUND® MILJÖUNDERTAK

TILES ECOSUND® MILJÖUNDERTAK

https://www.akustikmiljo.se/produkter/tiles-ecosund-miljoundertak
https://www.akustikmiljo.se/produkter/print-ljudabsorberande-tavla
https://www.akustikmiljo.se/produkter/tiles-ecosund-miljoundertak
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Format och Material
TILES Ecosund® tillverkas i två standardformat. Absorbenten finns i 20, 40 

och 50 mm tjocklek för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika 

kärnmaterial Ecosund®. Produkten kan även kompletteras med bärverk.

Ytskikt
TILES Ecosund® levereras med en laminerad yta av akustikduk i vitt eller svart 

för en slät yta på innertak.

TILES Ecosund® Miljöundertak
TILES Ecosund® (tidigare under namnet SUND) förbättrar akustik och avger inga irriterande fibrer samt är 
okänslig för fukt. Används ofta inom kontor och skollokaler eller i känsliga miljöer såsom laboratorier och kök.

Övrigt

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö TILES Ecosund® Miljöundertak. Ljudabsorbent för innertak 

tillverkad av Ecosund®. Montage i bärverk. Format: Ex 593x593x20 mm. 

Ytskikt: Akustikduk i vitt eller svart.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES Ecosund® ytskikt klass 1, 

(B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING 

TILES Ecosund® Miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras 

enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

TILES EcoS. DUK 20 mm 0,00 0,10 0,30 0,45 0,80 0,95 0,85 0,50

20 mm DUK 70 0,00 0,15 0,45 0,70 1,0 0,85 0,75 0,70

45 kg/m3 DUK 220 0,05 0,35 0,85 0,85 0,70 0,80 0,80 0,80

TILES EcoS. DUK 40 0,05 0,25 0,50 0,90 1,0 0,80 0,60 0,75

40 mm DUK 90 0,05 0,35 0,60 1,0 0,90 0,70 0,65 0,75

34 kg/m3 DUK 240 0,10 0,50 0,85 0,90 0,75 0,75 0,65 0,75

TILES EcoS. DUK 50 0,05 0,25 0,60 0,90 1,0 0,95 0,90 0,90

50 mm DUK 100 0,10 0,30 0,65 0.95 1,0 0,90 0,90 0,90

31 kg/m3 DUK 250 0,10 0,40 0,85 0,95 0,85 0,95 0,95 0,95

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

Akustikduk

Svart

902

Vit

901

Översikt
TILES Ecosund® är tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.  

För en kort efterklangstid och därmed bättre akustik är TILES Ecosund® ett 

lämpligt val – dels är produkten en effektiv ljudabsorbent, dels utgör alla innertak 

en stor yta. TILES Ecosund® passar bra i känsliga miljöer tack vare materialet 

Ecosund® som tål fukt och inte avger irriterande fiber eller bindemedel.

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på akustikduk 3. Önskas bärverk, 

kontakta oss för offert. Exempel på artikelnummer: A10141-902 är en 

593x593x20 mm TILES Ecosund® med svart akustikduk.

TILES ECOSUND® FÖR BÄRVERK 

Format Art nr Pris per kartong

593x593x20 mm A10141-  

1193x593x20 mm A10142- 

593x593x40 mm A10143-  

1193x593x40 mm A10144-  

593x593x50 mm A10145-  

1193x593x50 mm A10146-  

TILLVERKNING OCH PAKET 

TILES Ecosund® Tillverkas i undermått (ex 593x593x20 mm) för att passa i 

bärverk och säljs i hela kartonger.

Format Kvadratmeter Antal

593x593x20 mm 12,96 kvm 36 st 

1193x593x20 mm 12.96 kvm 18 st

593x593x40 mm 6,48 kvm  18 st

1193x593x40 mm 6,48 kvm  9 st

593x593x50 mm 5,04 kvm  14 st

1193x593x50 mm 5,04 kvm  7 st

Priser
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Tiles moss är en takdekoration med vissa ljudabsorberande 

egenskaper tillverkad av handplockad skandinavisk lav   

från Nordgröna. Laven sitter i en diskret ram som monteras  

direkt i bärverket eller ihop med någon  

av In The Grid-modellerna. 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/grid-nature-barverk


11UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖRUNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

Format och Material
IN THE GRID NATURE tillverkas i standardformatet 593x593x4 mm för att 

passa bärverk. IN THE GRID NATURE finns i silver- och mässingsutförande. 

Monteras direkt i T-24 bärverk.

Kombineras med 
För att matcha resten av rummets inredning kan TILES i alla våra utföranden 

användas i IN THE GRID NATURE: TILES klädd i Nova, Hush eller i vit, svart, 

grå eller brun Ecosund®, RAW Edition.

Översikt 
IN THE GRID NATURE med sitt organiska formspråk används på samma 

sätt som sin systerprodukt IN THE GRID i alla traditionella bärverk.  

Priser

IN THE GRID NATURE 
Ger dig ännu en designmöjlighet för ditt innertak.  

Vid beställning: 1. Välj format 2. Önskas bärverk, kontakta oss för offert. 

Exempel på artikelnummer: A644070-20 är en 595x595x10 mm, mässing

IN THE GRID NATURE 

Format och utförande Art nr Pris 

595x595x10 mm, mässing A644070-20 

595x595x10 mm, silver A644070-3 



12 TILES ECOSUND® DESIGNED

Tiles klädda med Hush och Raw edition  

för ett vackert intryck.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/tiles-ecosund-designed
https://www.akustikmiljo.se/produkter/tiles-ecosund-designed
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FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö TILES Ecosund® Designed. Ljudabsorbent för innertak tillverkad 

av Ecosund®. Montage i bärverk. Total tjocklek: 50 mm. Mått: 593x593 mm. 

Ytskikt: NOVA, Hush eller rå.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES Ecosund® Designed ytskikt 

klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING 

TILES Ecosund® Designed miljöundertak är anpassat för standardbärverk och 

monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´  αw

TILES EcoS. DUK 50 0,05 0,25 0,60 0,90 1,0 0,95 0,90 0,90

50 mm DUK 100 0,10 0,30 0,65 0.95 1,0 0,90 0,90 0,90

31 kg DUK 250 0,10 0,40 0,85 0,95 0,85 0,95 0,95 0,95

TILES Ecosund® Designed

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

Format och Material
TILES Ecosund® Designed tillverkas i ett standardformat 593x593 mm för att 

passa bärverk. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption. Kärn-

materialet består av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Produkten kan även 

kompletteras med tillhörande designade eller vanliga bärverk.

Ytskikt NOVA
Välj bland sex olika kombinationer där vi valt ut tre unika färger till vit respektive 

svart Ecosund® för ett harmoniskt resultat. Varje enskild färg upplevs även olika 

beroende från vilken riktning du ser på plattan.

Med TILES Ecosund® Designed utökas din möjlighet att harmonisera innertaket med övrig design. Produkten har 
samma goda miljö- och akustiska egenskaper som vanliga TILES.

Översikt
TILES Ecosund® Designed är en del av en hel familj med ljudabsorbenter för 

innertak klädda i tygerna Nova, Hush eller med en värmd yta av kärnmaterialet 

Ecosund®. I familjen finns även designade bärverk, se IN THE GRID och OFF 

THE GRID för än större möjligheter till ett eget unikt uttryck. TILES Ecosund® 

Designed är tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt RAW Edition
TILES Ecosund® Designed kan även levereras med en slät yta av 

kärnmaterialet Ecosund®  (vit, svart, grå eller brun RAW Edition).

Vit 01 Svart02 Grå 03 Brun 04

Ytskikt Hush
Ett annat textilval är Hush som finns i tio standardfärger, laminerad på 

ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62). 

Priser
Vid beställning: Kan endast användas i bärverk eller tillsammans med IN THE 

GRID. Färgkombinationerna är förbestämda i denna produkt. Textilien Nova kan 

endast användas till denna produkt. TILES med lampa kan inte beställas i 6-pack.

 

TILES ECOSUND® DESIGNED: NOVA 

Format och utförande Art nr Pris 

593x593x50 mm, Nova 7788, svart Ecosund® A10145-02-327  

593x593x50 mm, Nova 6865, svart Ecosund® A10145-02-328 

593x593x50 mm, Nova 6790, svart Ecosund® A10145-02-329  

593x593x50 mm, Nova 4945, vit Ecosund® A10145-01-330  

593x593x50 mm, Nova 4844, vit Ecosund® A10145-01-331 

593x593x50 mm, Nova 6650, vit Ecosund® A10145-01-326 

TILES ECOSUND® DESIGNED: NOVA MED 1 LAMPA 

Format och utförande Art nr Pris 

593x593x50 mm, Nova 7788, svart Ecosund® A10145-02-327-1 

593x593x50 mm, Nova 6865, svart Ecosund® A10145-02-328-1 

593x593x50 mm, Nova 6790, svart Ecosund® A10145-02-329-1  

593x593x50 mm, Nova 4945, vit Ecosund® A10145-01-330-1 

593x593x50 mm, Nova 4844, vit Ecosund® A10145-01-331-1 

593x593x50 mm, Nova 6650, vit Ecosund® A10145-01-326-1 

TILES ECOSUND® DESIGNED: NOVA, 6-PACK 

Format och utförande, 6 pack Art nr Pris 

593x593x50 mm, Nova 7788, svart Ecosund® A10145-6-02-327-1 

593x593x50 mm, Nova 6865, svart Ecosund® A10145-6-02-328-1  

593x593x50 mm, Nova 6790, svart Ecosund® A10145-6-02-329-1 

593x593x50 mm, Nova 4945, vit Ecosund® A10145-6-01-330-1  

593x593x50 mm, Nova 4844, vit Ecosund® A10145-6-01-331-1 

593x593x50 mm, Nova 6650, vit Ecosund® A10145-6-01-326-1 

Vid beställning: 1. Välj färg på kärnmaterial 2. Välj eventuell textil (Hush). 

Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel på artikelnummer: A10145-

119 är en 593x593x50 mm TILES Ecosund® Designed med svart kärna av 

Ecosund® med rött tyg (Hush). 

TILES ECOSUND® DESIGNED: HUSH/RAW EDITION 

Format och utförande Art nr Pris 

593x593x50 mm, RAW Edition A10145-01/02/03/04  

593x593x50 mm, Hush A10145- 

TILES ECOSUND® DESIGNED: HUSH/RAW EDITION, 1 LAMPA 

Format och utförande Art nr Pris 

593x593x50 mm, RAW Edition A10145-01/02/03/04-1 

593x593x50 mm, Hush A10145-1- 

TILES ECOSUND® DESIGNED: HUSH/RAW EDITION, 6-PACK 

Format och utförande, 6 pack Art nr Pris 

593x593x50 mm, RAW Edition A10145-6-01/02/03/04 

593x593x50 mm, Hush A10145-6- 



14 IN THE GRID & OFF THE GRID DESIGNADE BÄRVERK

Med IN THE GRID och OFF THE GRID blir taket 

en inredningsdetalj i sin egen rätt.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/grid-barverk
https://www.akustikmiljo.se/produkter/grid-barverk
https://www.akustikmiljo.se/produkter/grid-barverk-0
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IN THE GRID för bärverk

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

OFF THE GRID  takhängt ljudabsorbent

Med sitt mönster och otraditionella material ger IN THE GRID nya designmöjligheter för ditt innertak.

Översikt
IN THE GRID är ett dekorativt nätgaller i silver eller mässing som monteras 

direkt i bärverket och ger en lyxig touch i rummet. Finns i två storlekar och kan 

kombineras med en respektive två Tiles. För att matcha resten av rummets 

inredning kan TILES i alla våra utföranden användas i IN THE GRID: TILES klädd 

i Nova, Hush eller i vit, svart, grå eller brun Ecosund®, RAW Edition.

Med den från innertaket nedpendlade OFF THE GRID ger du rummet ett extra designelement.

Översikt
Addera en iögonfallande detalj i rummet och pendla ner OFF THE GRID från 

taket. Lägg i TILES Ecosund® för en ljuddämpande effekt och kombinera med 

lampor och växtgirlanger från vårt breda belysning- och växtsortiment. Trådgall-

ret är tillverkat av 5 mm tjock stål, finns i silver och mässing och i två storlekar. 

IN THE GRID finns i silver- och mässingsutförande.

Bright Silent pendant lamp The Hut lamp

Ormbunke Vinranka Eucalyptus Murgröna

Priser
Vid beställning: Kan monteras i vilket tak som helst. Clips behövs vid 

montering från bärverk, ingår ej. Växter Vinranka girlang och Ormbunke girlang  

rekommenderas ej till OFF THE GRID samtidigt som TILES eftersom absorben-

terna puttas upp av bladen. 

OFF THE GRID 

Format och utförande Art nr Pris 

1200x600x50 mm, Mässing A10328-01 

1200x600x50 mm, Silver A10328-02  

1200x1800x50 mm, Mässing A10328-03 

1200x1800x50 mm, Silver A10328-04 

Till 1200x600 passar 2 st, TILES Ecosund®, RAW Edition. Till 1200x1800 

passar 6 st, TILES Ecosund®, RAW Edition. 

Upphängning med vajrar, 4 st, 2 m långa. 

Fäste för uppfästning i innertaksskena, A642041-1 Vit, -2 Svart 

TILLBEHÖR: LAMPOR & GIRLANGER 

Lampa Bright R99081 

Lampa Silent pendant lamp R99082 

Lampa The Hut lamp R99083 

Girlang, Ormbunke R99091 

Girlang, Vinranka R99092 

Girlang, Eucalyptus R99093 

Girlang, Murgröna R99094 

Priser
Vid beställning: Viktig information: Monteras direkt i T-24 bärverk. 

 

IN THE GRID 

Format och utförande Art nr Pris 

593x593x4 mm, Mässing A10327-01 

593x593x4 mm, Silver A10327-02 

1193x593x4 mm, Mässing A10327-03 

1193x593x4 mm, Silver A10327-04 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/grid-barverk-0
https://www.akustikmiljo.se/produkter/grid-barverk


16 LÄTT BYGELABSORBENT

LÄTT är en omtyckt produkt i lokaler som har innertak 

fyllt av ventilationsrör och andra installationer. Med LÄTT 

kan dessa lämnas orörda. 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/latt-bygelabsorbent
https://www.akustikmiljo.se/produkter/latt-bygelabsorbent
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LÄTT Bygelabsorbent
LÄTT förbättrar akustiken i lokaler utan att behöva ändra befintliga el- och vvs-installationer. 

Format och Material
LÄTT är tillverkad av vårt unika kärnmaterial Ecosund® och monteras dikt an 

eller med luftspalt. Absorbenterna är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt
LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, 

svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad 

på ljudabsorbentens framsida. Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som 

håller absorbenten dikt an mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft 

mellan absorbenten och taket. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Byglar  

Övrigt
FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad 

av Ecosund®. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. 

Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

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

MONTERING 

LÄTT monteras enkelt i sina två medföljande lackerade byglar med förstansade 

skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50 mm 

luftspalt bakom absorbenten.

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

LÄTT   50 mm 0,00 0,25 0,75 1,0 1,0 1,0 0,95 1,0

50 mm  100 0,05 0,35 0,90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Dikt bygel  
vit  

Luftspalt  
bygel vit

Luftspalt bygel 
svart 

Dikt bygel  
svart 

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
LÄTT är en prisvärd lösning som monteras styckvis och därmed inte inkräktar 

på befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller 

larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av 

återvunnen PET. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterialet Ecosund® 3. 

Välj färg på ev textil (Hush) 4. Välj typ av bygel. Exempel på artikelnummer: 

A10092-04-R03313 är en 1200x900x50 mm LÄTT absorbent i brun Eco-

sund® med svart diktbygel.

LÄTT ECOSUND® RAW EDITION 

Format Art nr Pris

1200x600x50 mm vit A10091-01- 

1200x900x50 mm vit A10092-01- 

1200x600x50 mm svart A10091-02- 

1200x900x50 mm svart A10092-02- 

1200x600x50 mm grå A10091-03- 

1200x900x50 mm grå A10092-03- 

1200x600x50 mm brun A10091-04- 

1200x900x50 mm brun A10092-04- 

LÄTT ECOSUND® HUSH 

Format Art nr Pris

1200x600x50 mm, Hush A10091- 

1200x900x50 mm, Hush A10092- 

TILLBEHÖR 

Bygel  Benämning  Pris per par

Bygel dikt 600 mm vit  R03301 

Bygel dikt 900 mm vit  R03303 

Bygel dikt 600 mm svart  R03311 

Bygel dikt 900 mm svart  R03313 

Bygel dikt 600 mm silver  R03321 

Bygel dikt 900 mm silver  R03323 

Bygel luftspalt 600 mm vit  R03331 

Bygel luftspalt 900 mm vit  R03334 

Bygel luftspalt 600 mm svart  R03312 

Bygel luftspalt 900 mm svart  R03315 

Bygel luftspalt 600 mm silver  R03322 

Bygel luftspalt 900 mm silver  R03324 

Priser



18 STARK SPORTABSORBENT

STARK har kraftiga galler runt absorbenten vilket gör att 

den klarar tuffare miljöer såsom bollträffar i en sporthall.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/stark-sportabsorbent
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Format och Material
STARK tillverkas i ett standardformat med olika trådgaller för tak- eller vägg-

montage. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption och är tillverkat av 

vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

Ytskikt
Levereras som standard med blankförzinkat trådgaller och en olaminerad värmd 

slät yta av kärnmaterialet Ecosund® i vit, svart, grå eller brun RAW Edition. 

STARK kan även tillverkas med ytskikt i textil, Hush (mot offert).  

Ingående detaljer
Till STARK som monteras i taket ingår 4 krokar per absorbent för infästning. 

STARK som monteras på vägg har förstansade hål som man skruvar fast 

trådgallret med. 

Trådgaller
STARK har två varianter av trådgaller som är anpassade för montage på vägg 

eller i tak. Väggvarianten håller absorbenten dikt mot väggen medan takgallret 

lämnar 50 mm luftspalt mot taket för bättre lågfrekvensabsorption. 

STARK Sportabsorbent
STARK förbättrar ljudabsorptionen och har ett stryktåligt trådgaller som skyddar mot bollträffar. 

Övrigt
FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö STARK Sportabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad 

av Ecosund®. Montage med krokar i trådkorg. Total tjocklek: 50 mm. Format: 

1200x900 mm. Ytskikt: Rå.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

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

MONTERING 

STARK kan monteras såväl på vägg som i tak. Ljudabsorbenten monteras i 

tak med fyra krokar i vilka trådkorgen låses fast. Kroken böjs in över tråden för 

fastmontering av trådkorgen. Vid montage på vägg finns fästen i trådgallrets 

hörn med förstansade hål för enkelt montage med skruv.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet, sk RAW Edition.

Översikt
STARK är byggd för tuffa och bullriga miljöer såsom sporthallar där bollträffar 

och tacklingar annars skulle skada ljudabsorbenterna. De kraftiga gallren håller 

absorbenten tryggt på plats. STARK är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av 

Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Priser
Vid beställning: 1. Välj vägg- eller takabsorbent. 2. Välj färg på kärnmaterialet 

Ecosund® Exempel på artikelnummer: A10132-04 är en 1200x900x50 mm 

STARK takabsorbent i brun Ecosund®.

ECOSUND®, RAW EDITION 

Format Art nr Pris 

1200x900x50 mm Vägg A10131- 

1200x900x50 mm Tak A10132- 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Ecosund®  DUK 50 mm 0,00 0,25 0,75 1,0 1,0 1,0 0,95 1,0

50 mm DUK 100 0,05 0,35 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



20  SHORELINE VERTIKALHÄNGANDE LJUDABSORBENT

https://www.akustikmiljo.se/produkter/shoreline-takhangd-ljudabsorbent
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SHORELINE Takhängd ljudabsorbent
SHORELINE förbättrar akustiken och bryter av ljudutbredningen, används med fördel i öppna 
kontorslandskap. 

Ytskikt
SHORELINE levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund®  

(vit, svart, grå) eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens 

fram- och baksida.  Fler färger av Hush  

kan fås mot offert (se sid 62). 

Format och Material
SHORELINE en takhängd vågformad absorbent som tillverkas i en tjocklek på 

50 mm för god ljudabsorption. Monteras med tillhörande beslag som sticks in i 

plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö SHORELINE. Takhängd ljudabsorbent tillverkad i Ecosund®.  

Total tjocklek: 50 mm.  Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå. 

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SHORELINE de brandtekniska 

fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

Shoreline monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och 

låses fast med tillhörande sprint.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

SHORELINE kan genom sitt formspråk skapa härliga mönster  

och den går även att anpassa då plattorna går  

att bygga vidare på i all oändlighet.

Övrigt

Översikt
SHORELINE absorberar effektivt ljudvågor som breder ut sig i lokalen, samtidigt 

som den skapar en ombonad känsla i rummet.  Genom sitt formspråk kan man 

skapa härliga mönster och den går även att anpassa då plattorna går att bygga 

vidare på i all oändlighet. Även andra projektunika former går att skapa.

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush.  

Exempel på artikelnummer: A10410-03-119 är en SHORELINE  

2400x400-120x50mm av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush). 

SHORELINE 

Format 2400x400-120x50mm/ Säljes i 4-pack. Kan fås med olika Hush på 

sidorna. Dock 4-pack i samma färgställning.  

 Art nr Pris

SHORELINE RAW Vit 4-pack A10410-01 

SHORELINE RAW Grå 4-pack A10410-02 

SHORELINE RAW Svart 4-pack A10410-03 

SHORELINE Hush+Hush Vit 4-pack A10410-01- 

SHORELINE Hush+Hush Grå 4-pack A10410-02- 

SHORELINE Hush+Hush Svart 4-pack A10410-03- 

Infästning T-24 (ingår i 4-pack) R03914 

Infästning Gipstak (ingår i 4-pack) R03941

TAKABSORBENT

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Shoreline    Hush 650 mm 0,15  0,25  0,35  0,6  0,75  0,75  0,7  0,6

https://www.akustikmiljo.se/produkter/shoreline-takhangd-ljudabsorbent


22 HONEY SPACE VERTIKALHÄNGANDE LJUDABSORBENT

Lekfulla HONEYSPACE delar enkelt av  

i öppna landskap och skapar rum i rummet.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/honey-space-vertikalhangande-ljudabsorbent
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Ytskikt
HONEY SPACE levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund®  

(grå), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens fram-  

och baksida.  Fler färger av Hush  

kan fås mot offert (se sid 62). 

Format och Material
HONEY SPACE mått är 400x345x50 och beslaget mellan absorbenterna  

bygger 50mm.

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö HONEY SPACE. Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad  

i Ecosund®. Montage: beslaget mellan absorbenterna bygger 50mm.  

Total tjocklek: 50 mm.  Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå. 

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller HONEY SPACE de brandtekniska 

fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

ÖvrigtÖversikt
HONEY SPACE avgränsar öppna utrymmen och skapar rum i rummet.

Med sin 50mm tjocka absorberande kärna bidrar den till en behagligare och  

mer dämpad ljudmiljö. Som rumsavdelare kommer den ofta närma bullerkällan 

och kan tidigt absorbera de ljudvågor som uppstår. 

MONTERING 

HONEY SPACE monteras med tillhörande beslag som bygger 50mm och sticks 

in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

HONEY SPACE Vertikalhängande ljudabsorbent
HONEY SPACE förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler.  
Samtidigt som den skärmar av och skapar rum i rummet.

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush.  

Exempel på artikelnummer: A10421-03 är en HONEY SPACE  

400x345x50 mm av RAW + Hush.

HONEY SPACE 

Format Säljes styckvis 400x345x50 mm Art nr Pris

Honey Space RAW grå A10421-03 

Honey Space  Hush + Hush grå A10422-03 

Infästning T-24 (ingår 1st/6 plattor) R03914  

Infästning Tak (ingår 1st/6 plattor) R03941  

Plattråd (ingår 8st/6 plattor) R03942    

4mm tråd (ingår 17st/6 plattor) R03943    

RUMSAVDELARE

Kärnmaterial Ecosund® 
Färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition.

Grå

03

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Honey Space DUK 650 mm 0,15  0,25  0,35  0,6  0,75  0,75  0,7  0,6

https://www.akustikmiljo.se/produkter/honey-space-vertikalhangande-ljudabsorbent


24 EFFEKT VERTIKALHÄNGANDE LJUDABSORBENT

EFFEKT hindrar ljudutbredning. Kan användas som 

takabsorbent eller som rumsavdelare. 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/effekt-vertikalabsorbent
https://www.akustikmiljo.se/produkter/effekt-vertikalabsorbent
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EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent
EFFEKT förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler och effektivt skärmar av.

Format och Material
EFFEKT tillverkas i tre standardformat och har en tjocklek på 50 mm för god 

ljudabsorption. Effekt hängs i trådbågar som kan fås i flera färger. Trådbågens/

hängkrokens totala höjd är 370/670/970 mm.

Ytskikt
EFFEKT levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, 

grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på 

ljudabsorbentens fram- och baksida. EFFEKT kan även fås med print. Fler 

färger av Hush kan fås mot offert. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Ecosund®  DUK 650 mm 0,15  0,25  0,35  0,6  0,75  0,75  0,7  0,6

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i Eco-

sund®. Montage: Kan sammankopplas med trådbågar. Total tjocklek: 50 mm. 

Format: Ex 1200x300 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå. 

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Materialet är brandklassat enligt B-s1,d0

MONTERING 

EFFEKT Vertikalabsorbent monteras enkelt med trådbågar där absorbenten 

hänger vertikalt från taket. Trådbågar och infästning beställs separat.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

RUMSAVDELARE

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet av Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW 

Edition är kärnmaterialet helt synligt). 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
EFFEKT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av 

återvunnen PET. Absorbenten används ofta för att skapa rum i rummet eller 

som bafflar i taket för att förhindra ljudutbredning. EFFEKT vertikalabsorbent 

monteras styckvis och stör ej befintliga installationer som ventilation och 

lampor vilket gör den än mer prisvärd då hantverkare inte behöver flytta redan 

monterade produkter. 

Hängare 
Välj färg på hängare och hängkrokar som fäster EFFEKT i tak. 

Vit

01

Svart

02

Silver

03

Pärlguld

04

Brilliantblå

05

Olivgrön

06

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial 3. Välj eventuell 

textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel på artikelnum-

mer: A10044-02-119 är en 1200x300x50 mm EFFEKT med svart kärna av 

Ecosund® med rött tyg (Hush). Trådbågar och infästning beställs separat.

RAK AVSKUREN KANT 

Format  Art nr  Pris

1200x300x50 mm RAW Edition A10041- 

1200x600x50 mm RAW Edition  A10042-  

1200x900x50 mm RAW Edition A10043- 

1200x300x50 mm Hush A10044-  

1200x600x50 mm Hush A10045-  

1200x900x50 mm Hush A10046- 

Andra färger av Hush  

TILLBEHÖR 

Hängbågar: för att hänga upp EFFEKT som på bild. Art nr  Pris/par

300 mm (vit 01, svart 02, silver 03) A10331- 

300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06) A10331- 

600 mm (vit 01, svart 02, silver 03) A10332- 

600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06) A10332- 

900 mm (vit 01, svart 02, silver 03) A10333- 

900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06) A10333- 

Hängkrok: för öppningar när EFFEKT används som rumsavdelning. 

300 mm (vit 01, svart 02, silver 03) A10334- 

300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06) A10334- 

600 mm (vit 01, svart 02, silver 03) A10335- 

600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06) A10335- 

900 mm (vit 01, svart 02, silver 03) A10336- 

900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06) A10336- 

Takpaket: innehåller S-krok, vinkelfäste för tak och clips för innertaksskena.

Takpaket (vit 01, svart 02) A10337- 

Priser



26 LOD AKUSTISK LAMELLSTAV

Över LOD kan även användas som avdelare i rum som  

på bild mellan gångpassage och arbetsplatser. Under LOD  

Akustisk lamellstav mot fönsterparti med olika kulörer av Opaq Colour. 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/lod-akustisk-lamellstav
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LOD Akustisk lamellstav
LOD förbättrar akustiken samtidigt som man får en praktisk avskärmning med bibehållen öppenhet.

Översikt
LOD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvun-

nen PET. LOD används ofta för att skapa rum i rummet och skärma av men kan 

även användas som en inredningsdetalj vid fönsterpartier. LOD lamineras som 

standard med textil på fram- och baksida. LOD kan måttbeställas för att passa 

era lokalers behov.

Ytskikt
LOD levereras som standard med Opaq/Opaq Colour. Ytskikten är valda för 

dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av Ecosund® för 

att uppnå maximal ljudabsorption. Opaq fransar sig inte i den avskurna kanten. 

Observera att priser gäller för en färg per skena. Offert för fler färger. Se sid 62 

för färgval på samtliga textilier.

Övrigt

Freqvens Hz 63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Absorptionsfaktor 0,1 0,35 0,75 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö LOD Akustisk lamellstav. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. 

Montage i skena. Lamellhöjd: Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq 

eller Opaq Colour.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

LOD är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING 

Skenan monteras i taket eller på väggen med de valda fästena. Stavarna hängs 

sedan i de befintliga galgarna i skenans underkant. Fäst den stabiliserande och 

grupperande plåten i stavarnas underkant och överkant.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

RUMSAVDELARE

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet av Ecosund® som är synligt från sidan. Tänk på att 

svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Format och Material
LOD tillverkas enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans 

längd och stavarnas höjd. Stavarna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Eco-

SUND® och lamineras med textil på båda sidor. Lodstavens format är 50x50 mm 

och distans mellan dem är 40 mm. Stavarna sitter ihop i grupper om fem med en 

stabiliserande plåt. Skenans BXH är 45X25 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är 

nu i metall vilket ger LOD ökad stadga och livslängd.

Vid beställning: 1. Ange skenans längd i mm 2. Välj typ av fästen (standard, 

T-24, distans eller vägg) 3. Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant 

skena till underkant lamell) 4. Välj färg på kärnmaterial 5. Välj tyg framsida 

6. välj tyg baksida.

 

YTSKIKT OPAQ PÅ 2 SIDOR 

Lamellhöjd  Art nr  Pris/lpm skena

0-1000 mm  A10031-  

1001-1500 mm  A10032- 

1501-2000 mm  A10033- 

2001-2500 mm  A10034- 

2501-3000 mm  A10035- 

YTSKIKT. OPAQ COLOUR PÅ 2 SIODR 

Lamellhöjd  Art nr  Pris/lpm skena

0-1000 mm  A10031-  

1001-1500 mm  A10032- 

1501-2000 mm  A10033- 

2001-2500 mm  A10034- 

2501-3000 mm  A10035- 

YTSKIKT. OPAQ SIDA 1 + OPAQ COLOUR SIDA 2  

Lamellhöjd  Art nr  Pris/lpm skena

0-1000 mm  A10031-  

1001-1500 mm  A10032- 

1501-2000 mm  A10033- 

2001-2500 mm  A10034- 

2501-3000 mm  A10035- 

TILLBEHÖR 

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914) 

Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)   

Väggfäste 

Takfäste standard 

Priser per löpmeter skena
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VERTIKAL Akustisk lamellgardin kan användas både 

som rumsavdelare eller mot fönsterpartier.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/vertikal-akustisk-lamellgardin
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Format och Material
VERTIKAL tillverkas helt enligt kundens specifikationer och anpassas både 

efter skenans längd och lamellens höjd. De absorberande lamellerna är tillver-

kade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Lamellbredden är som standard 127 

mm. Maximal lamellhöjd är 4000 mm. Maximal skenlängd 3000 mm. 

Ytskikt
VERTIKAL levereras med minst en sida av tyget Opaq/Opaq Colour. Tyget är 

valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av Ecosund® 

för maximal ljudabsorption. Baksidan kan vara en olaminerad värmd yta med en 

slät finish av grundmaterialet. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier. 

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö VERTIKAL Akustisk lamellgardin. Ljudabsorbent tillverkad av 

Ecosund®. Montage i skena. Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq 

eller Opaq Colour.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

VERTIKAL är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING 

Lamellerna monteras i medföljande skena som fästes i tak eller på vägg med 

valda fästen. I botten monteras en kedja mellan lamellernas bottenvikter.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Vinkel    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

90o  Standard 200+127 0,00 0,15 0,30 0,50 0,70  0,90  1,0  0,55

45o  Standard 200+90 0,05  0,15  0,40  0,70 0,85  0,95  1,0  0,70

stängd Standard 200+20 0,00 0,25  0,60  0,95 0,90  1,0  1,0  0,90

RUMSAVDELARE

VERTIKAL Akustisk lamellgardin
VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor. 

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet av Ecosund® som är synligt från sidan. Tänk på att 

svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Översikt
VERTIKAL är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av 

återvunnen PET. Lamellgardinen är diskret och smälter naturligt in i rummets 

övriga design, något som kan accentueras med val av textil. VERTIKAL kan 

justeras i olika lägen så att partiet är helt stängt eller undanskjutet. Passar 

utmärkt där man vill ha reglerbar efterklangstid. Absorbenten lamineras på en 

eller två sidor – många vill ha en mörkläggningssida och en ”framsida” i annan 

kulör. Går att måttanpassas för att passa lokalens höjd/bredd.

NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är 

nu i metall vilket ger VERTIKAL ökad stadga och livslängd.

Så här beställer du: 1. Ange skenans längd i mm 2. Välj parkering höger/ 

vänster eller mittdelning 3. Välj placering utav snören höger/vänster samt ange 

snörlängd i millimeter 4. Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg)  

5. Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell)  

6. Välj färg på kärnmaterial 7. Välj tyg framsida 8. Välj ev. tyg eller värmd yta 

baksida. För andra mått eller frågor, kontakta oss.

YTSKIKT OPAQ 

Lamellhöjd Art nr Laminerad 1sida Laminerad 2sidor

 0-1000 mm A10021-  

1001-1500 mm A10022-  

1501-2000 mm A10023-  

2001-2500 mm A10024-  

2501-3000 mm A10025-  

3001-3500 mm A10026-  

3501-4000 mm A10027-  

YTSKIKT OPAQ COLOUR 

Lamellhöjd Art nr Laminerad 1sida Laminerad 2sidor 

0-1000 mm A10021-  

1001-1500 mm A10022-  

1501-2000 mm A10023-  

2001-2500 mm A10024-  

2501-3000 mm A10025-  

3001-3500 mm A10026- 

3501-4000 mm A10027- 

YTSKIKT OPAQ + OPAQ COLOUR 

Lamellhöjd Art nr Laminerad 2sidor 

0-1000 mm A10021-  

1001-1500 mm A10022-  

1501-2000 mm A10023- 

2001-2500 mm A10024-  

2501-3000 mm A10025-  

3001-3500 mm A10026-  

3501-4000 mm A10027-  

TILLBEHÖR 

Mittdelning 

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914) 

Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)  

Väggfäste 

Takfäste standard 

Priser per löpmeter skena

Pris/lpm skena

Pris/lpm skena

Pris/lpm skena
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Gardiner används vid fönsterpartier och fondväggar. Ger även en 

möjlighet till rumsavdelning och bidrar till att skapa en bättre akustik.

GARDINER OCH TEXTILIER

https://www.akustikmiljo.se/produkter/gardiner-och-textilier
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GARDINER 
Gardiner skapar en ombonad känsla och kan användas som avdelare, mot fönsterparti eller för att skapa en 
estetisk lösning i tak. Gardiner kan även användas för att förbättra akustiken.

RUMSAVDELARE

Textilier 
Gardinens syfte och funktion avgör val av textil.  Ska gardinen mörklägga eller 

skydda mot direkt soljus? Är det en rumsavdelare med transparant effekt som 

eftersöks? Vilken känsla i färg och material passar projektet? 

Format och Material
Gardiner och skenor för upphängning måttanpassas till dina lokaler. Flera av 

lösningarna använder skenor som kan monteras i såväl tak som på vägg och går 

att få i raka eller böjda former. Gardiner kombineras med fördel med olika typer av 

belysningar och andra ljudabsorbenter. Se sid 62 för samtliga textilier.

Gardinmodeller 

Panel

Flexibel och flyttbar. 

Fungerar på alla 

textilier.

Glidband

Mjuk veckning som är 

flexibel och flyttbar. 

Fungerar på alla texti-

lier. Snabbmonterad.

Veckband

Klassiskt 

lösning som passar 

många inredningar.

Wave

lätthanterligt sken-

system. Fungerar på 

alla textilier. 

Taklösningar

Dekorativ lösning 

för innertak som går 

att kombinera med 

ljudabsorbenter.

Gardiner är ett enkelt sätt att hantera stora fönsterpartier som kan behöva åtgärdas 

dels pga akustik, dels för att öka eller minska ljusinsläpp. 

Upphängning

Skenor av aluminium 

för vägg eller tak, rak 

eller böjd.

Gardintyger Se sid 62 för färgval på samtliga textilier. 

Blazer lite

Ull ger en rustik känsla 

med matt finish. Bra 

akustikegenskaper.

Contur

Vacker struktur, bred 

färgpalett, utmärkt att 

kombinera med tun-

nare textil som Palette 

och Maris Delilight

Luma

Klassisk tätvävd kva-

lité med linneutseende 

och svagt melerad 

effekt. Passar bra att 

kombinera med volie.

Maris Delilight

Voile med olika grad 

av transparens. Ger 

ett bra ljusinsläpp 

samtidigt som den 

skyddar mot insyn.

Finett/Dawn Dimout

Mörkläggande textil 

(Dimout), finns med 

olika strukturer.

Palette

Tygets skira kvalitet 

med vackert fall ger 

ett fint ljusgenom-

släpp.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/gardiner-och-textilier
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De utskurna världsdelarna träder fram och  

skapar tredimensionell känsla.

TELL-US  VÄGGABSORBENT

https://www.akustikmiljo.se/produkter/tell-us-ljudabsorberande-varldskarta
https://www.akustikmiljo.se/produkter/tell-us-ljudabsorberande-varldskarta
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Format och Material
TELL-US tillverkas som standard i två olika storlekar med ett antal olika ramar. 

TELL-US tillverkas av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Världsdelarna sticker 

upp ur haven och skapar en effektfull 3D-effekt.

Ytskikt
TELL-US levereras med en laminerad yta i valfria kulörer av Hush. Ytskiktet är 

valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten för att uppnå 

maximal ljudabsorption. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

TELL-US Ljudabsorberande världskarta

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö TELL-US Ljudabsorberande väggabsorbent med utskuren världs-

karta tillverkad av Ecosund®. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Mått: B. 1600 

H. 1200. Specialmått finns. Klädd med Hush: ex. Hush 560 (60155). Råmaterial 

i vitt, svart, grått eller brunt. Ram finns i vitt och svart.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TELL-US ytskikt B-s1,d0.

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Tell-Us Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

50 mm Trevira 100 0,10 0,35 0,75 1,0 1,0 0,90 0,90 0,95

Ram

Metallram Svart 
RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg 

(offert)

Metallram Vit  
NCS 0500

01

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet Ecosund® som är synligt från sidan. 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
TELL-US har en 3D-känsla vilket skapar ett levande uttryck. Ljudabsorbenten 

är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller 

många gånger kommer från vårt eget tal. TELL-US är en effektiv ljudabsorbent 

tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

MONTERING 

TELL-US monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar 

i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret 

montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på Ecosund®  3. Välj färg på ram 4. 

Välj tyg (se sid 62) 5. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) Exempel på 

artikelnummer: A10071-02-02-119 är en 600x600x50 mm TELL-US och 

absorbent i svart kärnmaterial med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TELL-US 

Format Art nr Hush

1600x1200x50 mm         A10071-  

2400x1200x50 mm    A10072-  

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63 

Priser

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER
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SOUND OFF Takabsorbent

Format och Material
SOUND OFF tillverkas i olika standardformat i tre olika former: Cirkel, kvadrat 

och rektangel. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. 

Översikt
SOUND OFF takabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten 

rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. Med LED-lampa bidrar SOUND 

OFF till en effektfull belysning i varje rum. SOUND OFF är en effektiv ljudabsor-

bent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Ytskikt
SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, 

grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på 

ljudabsorbentens undersida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62). 

SOUND OFF TAKABSORBENT

Nedpendlade ljudabsorbenten SOUND OFF ger inredare 

möjlighet att definiera en yta i rummet, något som är särskilt 

effektivt med inbyggd belysning.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/sound-takabsorbent
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FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö SOUND OFF Tak. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av 

Ecosund®. Montage: vajerupphängning. Total tjocklek: 50 mm. Format och 

utförande: Ex Ø800 mm cirkel med en lampa. Klädd med Hush eller i råmaterial, 

svart, vit, grå eller brun.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

SOUND OFF levereras med vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar 

krok. Se tillbehör för upphängningskrok för innertak och fäste för uppfästning i 

innertaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där 

kärnmaterialt Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial 

påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

50 mm Hush 100 0,05 0,35 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel 

på artikelnummer: A125308-02-119 är en SOUND OFF Cirkel Ø 800x50 mm 

av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush). 

SOUND OFF TAK CIRKEL UTAN LAMPA 

Format Art nr  Ytskikt Pris

Ø  800 mm A125300-  RAW Edition 

Ø  800 mm A125308-  Hush 

Ø  1100 mm A125310-  RAW Edition 

Ø  1100 mm A125311-  Hush 

Ø 1400 mm A125320-  RAW Edition   

Ø 1400 mm A125324-  Hush  

SOUND OFF TAK CIRKEL MED 1 ST LAMPA 

Format Art nr  Ytskikt Pris

Ø  800 mm A125318-  RAW Edition 

Ø  800 mm A125319-  Hush 

Ø  1100 mm A125312-  RAW Edition 

Ø  1100 mm A125313-  Hush 

Ø 1400 mm A125314-  RAW Edition   

Ø 1400 mm A125315-  Hush  

SOUND OFF TAK KVADRAT UTAN LAMPA 

Format Art nr  Ytskikt Pris

600x600 mm A125360-  RAW Edition 

600x600 mm A125361-  Hush 

800x800 mm A125362-  RAW Edition 

800x800 mm A125364-  Hush 

1000x1000 mm A125465-  RAW Edition   

1000x1000 mm A125466-  Hush 

SOUND OFF TAK KVADRAT MED 1 ST LAMPA 

Format Art nr  Ytskikt Pris

600x600 mm A125350-  RAW Edition 

600x600 mm A125351-  Hush 

800x800 mm A125352-  RAW Edition 

800x800 mm A125353-  Hush 

1000x1000 mm A125354-  RAW Edition   

1000x1000 mm A125355-  Hush 

SOUND OFF TAK REKTANGEL UTAN LAMPA 

Format Art nr  Ytskikt Pris

600x800 mm A125321-  RAW Edition 

600x800 mm A125322-  Hush 

600x1000 mm A125323-  RAW Edition 

600x1000 mm A125325-  Hush 

600x1200 mm A125326-  RAW Edition   

600x1200 mm A125327-  Hush 

1000x1200 mm A125328-  RAW Edition 

1000x1200 mm A125329-  Hush 

SOUND OFF TAK REKTANGEL MED 1 ST LAMPA 

Format Art nr  Ytskikt Pris

600x800 mm A125368-  RAW Edition 

600x800 mm A125369-  Hush 

600x1000 mm A125370-  RAW Edition 

600x1000 mm A125371-  Hush 

600x1200 mm A125372-  RAW Edition   

600x1200 mm A125373-  Hush 

1000x1200 mm A125374-  RAW Edition 

1000x1200 mm A125375-  Hush 

TILLBEHÖR 

Vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Upphängningskrok för 

innertak ingår ej. 

Fäste för uppfästning i innertaksskena, 642041-1 vit -2 svart 
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Cirkelformen som repeteras i olika storlekar skapar en 

kontrast mot allt fyrkantigt. Här klädd i textil, Hush.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/sound-vaggabsorbent
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SOUND OFF  Väggabsorbent
SOUND OFF är en modulär väggabsorbent med paneler med eller utan textil.

Format och Material
SOUND OFF tillverkas i olika standardformat i tre olika former: Cirkel, kvadrat 

och rektangel. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. 

Översikt
SOUND OFF väggabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är 

kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. SOUND OFF är en 

effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det 

behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. 

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där 

kärnmaterialt Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial 

påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Ytskikt
SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, 

grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på 

ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62). 

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö SOUND OFF Vägg. Ljudabsorberande väggabsorbent tillverkad av 

Ecosund®. Montage: Velour och kardborre. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ø800/

Ø1100/Ø1400 mm. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

SOUND OFF levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med 

kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

50 mm Hush 50 0,05 0,3 0,6 0,95 1,0 0,95 0,85 0,9

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel 

på artikelnummer: A125385-02-119 är en SOUND OFF Cirkel Ø 800x50 mm 

av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush). 

SOUND OFF VÄGG REKTANGEL KVADRAT 

Format Art nr  Ytskikt Pris

600x600x40mm A125404-  RAW Edition 

600x600x40mm A125405-  Hush 

800x800x40mm A125408-  RAW Edition   

800x800x40mm A125409-  Hush 

1000x1000x40mm A125412-  RAW Edition 

1000x1000x40mm A125413-  Hush 

300x600x40mm  A125418-  RAW Edition 

300x600x40mm A125419-  Hush  

300x1200x40mm A125440-  RAW Edition  

300x1200x40mm A125441-  Hush  

600x800x40mm A125422-  RAW Edition  

600x800x40mm A125423-  Hush  

600x1000x40mm A125426-  RAW Edition  

600x1000x40mm A125427-  Hush  

600x1200x40mm A125430-  RAW Edition  

600x1200x40mm A125431-  Hush  

1000x1200x40mm A125434-  RAW Edition  

1000x1200x40mm A125435-  Hush  

300x600x50mm A125416-  RAW Edition  

300x600x50mm A125417-  Hush 

300x1200x50mm A125438-  RAW Edition  

300x1200x50mm A125439-  Hush  

TILLBEHÖR 

50 mm väggdistanser för SOUND OFF Väggabsorbent.  

4 st distanser ingår i paket. Skruv för vägg ingår. Art nr: A642057 

SOUND OFF VÄGG CIRKEL 

Format Art nr  Ytskikt Pris

Ø  800 mm A125384-  RAW Edition 

Ø  800 mm A125385-  Hush 

Ø  1100 mm A125386-  RAW Edition 

Ø  1100 mm A125387-  Hush 

Ø 1400 mm A125388-  RAW Edition   

Ø 1400 mm A125389-  Hush 



38 SOUND OFF CLOUD TAKABSORBENT

https://www.akustikmiljo.se/produkter/sound-cloud-takabsorbent
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SOUND OFF CLOUD Takabsorbent
SOUND OFF CLOUD är en modulär takabsorbent med paneler med eller utan textil.

Format och Material
SOUND OFF CLOUD tillverkas i olika molnformer i olika storlekar.  

Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. 

Översikt
SOUND OFF CLOUD takabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil 

är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. SOUND OFF CLOUD 

är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen 

PET. Skapa ett dynamiskt intryck genom att hänga molnen i olika långa vajrar. 

För en 2-i-1-lösning av ljudabsorption och belysning kan varianten med en eller 

tre LED-lampor väljas.

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där 

kärnmaterialet Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial 

påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Ytskikt
SOUND OFF CLOUD levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, 

svart, grå eller brun RAW Edition) eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på 

ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).  

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö SOUND OFF CLOUD. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av 

Ecosund®. Montage: vajerupphängning. Total tjocklek: 50 mm.  Klädd med Hush 

eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun. Format: Ø800/Ø1100/Ø1400 mm med 

eller utan lampor.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

SOUND OFF levereras med vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar 

krok. Se tillbehör för upphängningskrok för innertak och fäste för uppfästning i 

innertaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel 

på artikelnummer: A125101-02-119 är en SOUND OFF Cloud Ø 800x50 mm 

av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush). 

SOUND OFF CLOUD MED 1 LAMPA  

Format Art nr  Ytskikt Pris

Ø  800 mm A125102-  RAW Edition 

Ø  800 mm A125103-  Hush 

Ø  1100 mm A125108-  RAW Edition 

Ø  1100 mm A125109-  Hush 

Ø 1400 mm A125114-  RAW Edition  

Ø 1400 mm A125115-  Hush 

SOUND OFF CLOUD MED 3 LAMPOR  

Format Art nr  Ytskikt Pris

Ø  800 mm A125104-  RAW Edition 

Ø  800 mm A125105-  Hush 

Ø  1100 mm A125110-  RAW Edition 

Ø  1100 mm A125111-  Hush 

Ø 1400 mm A125116-  RAW Edition  

Ø 1400 mm A125117-  Hush 

 

TILLBEHÖR 

Vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Upphängningskrok för 

innertak ingår ej.  Fäste för uppfästning i innertaksskena, 642041-1 vit -2 svart 

SOUND OFF CLOUD UTAN LAMPA  

Format Art nr  Ytskikt Pris

Ø  800 mm A125100-  RAW Edition 

Ø  800 mm A125101-  Hush 

Ø  1100 mm A125106-  RAW Edition 

Ø  1100 mm A125107-  Hush 

Ø 1400 mm A125112-  RAW Edition  

Ø 1400 mm A125113-  Hush 

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

50 mm Hush 100 0,05 0,35 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Över Paneler av NIVÅ Tak som passar bärverk T-24 (600x600 mm).  

Här i vitt kärnmaterial och tyget Hush. Under De modulära panelerna kan 

användas kreativt. Här en TV-skärm inbäddad i NIVÅ med olika ytskikt  

i grå RAW Edition och med textilien Hush.

NIVÅ LJUDABSORBERANDE VÄGG- OCH TAKPANELER

https://www.akustikmiljo.se/produkter/niva-ljudabsorberande-vagg-och-takpaneler
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Format och Material
NIVÅ tillverkas med yttermått 593x593 mm i två versioner anpassade för 

vägg samt för innertak i bärverk (kant A). Absorbentens tjocklek varierar över 

ytan från 30-80 mm i utskurna rektangulära och kvadratiska mönster. NIVÅ är 

tillverkat av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. 

NIVÅ Ljudabsorberande vägg- och takpaneler
NIVÅ förbättrar akustiken och bidrar till ett eget uttryck med sitt särskilda formspråk. Panelerna 
kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Ytskikt
NIVÅ levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, grå 

eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på 

ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62). 

Övrigt

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö NIVÅ. Ljudabsorberande vägg- och takabsorbent. Kärnmaterial 

Ecosund®. Kanten vit, svart, grå eller brun. Montage: Velourklädd baksida och 

kardborreband. Total tjocklek: 30-90 mm. Format: 593x593 mm

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

NIVÅ är testad av SP enligt SS-EN ISO 11925-2.

MONTERING 

NIVÅ vägg levereras med en velourbaksida som fästs mot vägg med kardborre 

(ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg. NIVÅ tak kan 

enbart monteras i bärverk.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Frekvens Hz  63 125 250 500 1´ 2´ 4´  αw

Absorptionsfaktor 0,10 0,35 0,65 0,85 0,80 0,85 0,90 0,85

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmate-

rialet helt synligt). 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
NIVÅ är en unik 3-dimensionell modulär ljudabsorbent som kan monteras 

både i tak och på vägg. Genom att absorbenten kan monteras i 360° har du 

stora möjligheter att skapa ett eget uttryck. NIVÅ är en effektiv ljudabsorbent 

tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel 

på artikelnummer: A10102-02-119 är en NIVÅ vägg av Svart Ecosund® klädd 

med tyg (röd Hush). 

NIVÅ VÄGG 

Format Art nr Pris

593x593 mm RAW Edition A10101- 

593x593 mm Hush A10102- 

Andra färger av Hush  

NIVÅ TAK (FÖR BÄRVERK) 

Format  Art nr Pris

593x593 mm RAW Edition A10103- 

593x593 mm Hush A10104- 

Andra färger av Hush  

https://www.akustikmiljo.se/produkter/niva-ljudabsorberande-vagg-och-takpaneler


42 WOODSTOCK VÄGGABSORBENTER

Med WOODSTOCK kan lokaler i moderna material ges en 

naturlig känsla. Ljudabsorbenten köps som ett paket av tolv 

”trästockar” i olika höjd och storlek.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/woodstock-vaggabsorbenter
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WOODSTOCK Väggabsorbenter
Plocka in naturen hos dig med ett paket av ljudabsorbenter gjorda av miljövänlig Ecosund®.

Ytskikt
WOODSTOCK levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad 

Trevira CS.

Format och Material
WOODSTOCK leveraras som olika grupper med olika storlek och tjocklek. För 

att skapa ett dynamiskt mönster trycks varje storleksgrupp med ett eget print. 

WOODSTOCK tillverkas av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. 

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö WOODSTOCK. Ljudabsorberande väggabsorbent med tryckt motiv 

av timmer tillverkad av Ecosund®. Man väljer kärnmaterial i rå, vitt eller svart. 

Total tjocklek: 20/40/50 mm. Montage: Velour och kardborre. Paket om 12 st 

med följande mått: 4 st Ø250x50 mm || 4 st Ø300x40 mm || 4 st Ø350x20 mm.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller WOODSTOCK de brandtekniska 

fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

WOODSTOCK. Väggupphängning med kardborre ingår. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

WOODSTOCK Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

Övrigt

Översikt
WOODSTOCK består av ett paket med tolv cirklar tryckta med bilder på träd-

stammars åldersringar i olika tjocklekar. WOODSTOCK är en effektiv ljudabsor-

bent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Ljudabsorbenten är 

effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många 

gånger kommer från vårt eget tal.  

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på Ecosund® som är synligt från sidan (stockarnas bark). 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Priser  
Vid beställning: 1. Välj färg på kärnmaterial Exempel på artikelnummer: 

A121212-2 är ett paket med 12 stockar med svart Ecosund®.

WOODSTOCK 

Art nr  Pris

A121212-1, vit 

A121212-2, svart 

A121212-3, grå 

A121212-4, brun 

OM PAKETET 

Varje paket inkluderar totalt 12 cirklar:

4 st Ø250x50 mm

4 st Ø300x40 mm

4 st Ø350x20 mm



44 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.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/honey-vaggabsorbent
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HONEY Väggabsorbent

Ytskikt
HONEY levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, 

grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på 

ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62). 

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

600

520

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö HONEY. Ljudabsorberande väggabsorbent. Kärnmaterial Eco-

sund®. Kanten blir svart, vit, grå eller brun. Montage: Velourklädd baksida och 

kardborre. Tjocklek: 20/40/50 mm. Format: Ø 600x520. Ytskikt: Rå/Hush.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

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

MONTERING 

HONEY levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med kardborre 

(ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg.

AKUSTISKA EGENSKAPER 
 

Övrigt

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.

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmate-

rialet helt synligt). 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
HONEY är en lekfull och modulär väggabsorbent med paneler som kan varieras 

för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil. HONEY har ett 

3-dimensionellt uttryck tack vare absorbenternas olika tjocklekar. HONEY är en 

effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Priser
Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. Exempel 

på artikelnummer: A10244-02-119 är en HONEY Ø 600x520x20 mm av 

Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush). 

HONEY 

Format Art nr Pris

Ø 600x520x20 mm RAW Edition A10241- 

Ø 600x520x40 mm RAW Edition A10242- 

Ø 600x520x50 mm RAW Edition A10243-  

Ø 600x520x20 mm Hush A10244- 

Ø 600x520x40 mm Hush A10245- 

Ø 600x520x50 mm Hush A10246-  

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

20 mm Hush 100 0,0 0,1 0,3 0,45 0,8 0,95 0,85 0,5

40 mm Hush 100 0,05 0,25 0,5 0,9 1,0 0,80 0,60 0,75

50 mm Hush 100 0,05 0,25 0,6 0,9 1,0 0,95 0,90 0,9

https://www.akustikmiljo.se/produkter/honey-vaggabsorbent


46 STORPRINT AKUSTIK

Över STORPRINT hos Hede Padel Center 

Kombinerar möjligheten att skapa ett 

behagligare ljud samtidigt som det enkelt 

och naturligt blir en perfekt sponsoryta. 

Under Bråvallas matsal fick en lugnare  

och mer harmonisk atmosfär.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/storprint-akustik
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STORPRINT Akustikv

Översikt
Med STORPRINT kan du trycka nästan vilken storlek du vill. Skapa din egen 

design med eget val av foton, collage eller illustrationer. STORPRINT är en 

effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

STORPRINT har inga skarvar utan trycks i ett stycke. En fördel är att om man 

vill byta bilden i framtiden, så behövs endast nytt printat tyg köpas in – alumini-

umram och Ecosund® ljudabsorbenter sitter kvar.

Ytskikt
STORPRINT levereras med fotomotiv tryckt på ett polyestermaterial.  

Vi rekommenderar minst 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

När du vill inreda med större dukar utan skarv i eget format. Använd egna foton och illustrationer.

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö STORPRINT Akustik. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. 

Montage: Kardborre och skruv. Total tjocklek: 40 mm. Format: Ange bredd och 

höjd i mm. Ram: Aluminiumprofiler Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STORPRINT B-s1,d0.

MONTERING 

STORPRINT levereras i delar. Aluminiumprofilerna som utgör ram monteras i 

räta vinklar på vägg och ljudabsorbenten fästs med kardborre direkt mot den 

bakomliggande väggen. Den tryckta duken spänns över absorbenten och den 

påsydda gummilisten förs in i aluminiumprofilens spår, vilket håller duken på plats.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Ram

Aluminium

PRINT

Övrigt

Format och Material
STORPRINT tillverkas i eget valt format i längder upp till 3x50 meter utan skarv. 

Alla absorbenter är 40 mm tjocka för god ljudabsorption. För specialprojekt med 

större format, kontakta oss.

Bilder
Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv. 

Matsalen på Vrinnevis förskola är ett exempel på STORPRINT där man med  

den effektiva ljudabsorbenten skapat ett behagligare ljud samtidigt som  

printmotiven skapar en visuell trevnad.    

 

 

STORPRINT kan användas för sponsorer. För idrottsklubben blir lösningen 

kostnadsneutral då sponsorerna tar delar av kostnaden. Vid byte av sponsor 

printas endast nytt tyg till en bråkdel av kostnaden.

Produkt   Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Print Trevira 40 0,05 0,25 0,50 0,9   1,0 0,8 0,6 0,75

https://www.akustikmiljo.se/produkter/storprint-akustik
https://www.akustikmiljo.se/produkter/storprint-akustik
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PRINT är en väldigt uttrycksfull ljudabsorbent i och med 

att både foto eller illustration/konst kan användas. Val av 

ram samt hur den belyses bidrar till effekten.

PRINT LJUDABSORBERANDE TAVLA

https://www.akustikmiljo.se/produkter/print-ljudabsorberande-tavla
https://www.akustikmiljo.se/produkter/print-ljudabsorberande-tavla
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PRINT Ljudabsorberande tavlav

Översikt
Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. Om du 

vill hjälper vi dig med ett motiv. PRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av 

Ecosund® som består av återvunnen PET. Tavlor av PRINT jobbar effektivt med 

tidiga ljudreflexer på väggytor i huvudhöjd vilket fångar mänskligt tal.  

PRINT erbjuds med olika typer av ramar för att matcha övrig design.

Ytskikt
PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira 

CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum 

om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Bilder
Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv. 

Vi har även en serie, Nordic Art Signature Series, med utvalda konstnärer. Verken 

levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor. Läs mer på akustikmiljo.se

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank. 

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö PRINT Ljudabsorberande tavla. Ljudabsorbent tillverkad av 

Ecosund®. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 

600x600 mm. Ram: Ex Metallram svart. Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

MONTERING 

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de 

förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montagelist 

för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avsku-

ren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt   Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Print Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

50 mm Trevira 100 0,10 0,35 0,75 1,0 1,0 0,90 0,90 0,95

Ram

 Dold 
metallram

Metallram Svart 
RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg 

(offert)

Metallram Vit  
NCS 0500

01

Rak avskuren 
kant  

(utan ram) 

PRINT

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet av Ecosund® som är synligt från sidan vid rak 

avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Format och Material
PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format. 

Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. 

Priser
Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj bild 4. Välj längd på 

ev montagelist (se sid 63) Exempel på artikelnummer: A10111-02-02 är en 

600x600x50 mm PRINT med lackerad svart ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART 

Format Art nr Pris

600x600x50 mm A10111-02- 

1200x600x50 mm A10112-02- 

1200x900x50 mm A10113-02- 

1200x1200x50 mm A10114-02- 

1600x1200x50 mm A10115-02- 

2400x1200x50 mm A10116-02- 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj bild 3. Välj längd på ev montagelist 

(se sid 63) Exempel på artikelnummer: A10111-03 är en 600x600x50 mm 

PRINT med tygomvik och dold ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM 

Format Art nr Pris

600x600x50 mm A10111-03 

1200x600x50 mm A10112-03 

1200x900x50 mm A10113-03 

1200x1200x50 mm A10114-03 

1600x1200x50 mm A10115-03 

2400x1200x50 mm A10116-03 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund®  

3. Välj bild Exempel på artikelnummer: A10111-04-02 är en 600x600x50 

mm PRINT med rak avskuren kant av svart kärnmaterial med valfri bild (foto/

illustration).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRNMATERIAL SYNLIGT) 

Format Art nr Pris

600x600x50 mm A10111-04- 

1200x600x50 mm A10112-04- 

1200x900x50 mm A10113-04- 

1200x1200x50 mm A10114-04- 

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63
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Format och Material
SINGLE tillverkas i sex standardformat från 600x600 mm till 1200x2400 mm. 

Ni kan också välja ett eget mått. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god 

ljudabsorption. 

SINGLE Tyginklädd ljudabsorbent
SINGLE förbättrar akustiken samtidigt som man får en vacker textil yta.  

SINGLE VÄGGABSORBENT

SINGLE klädda med tyg livar upp alla ljudabsorbenter och 

gör det möjligt att matcha dem med övrig inredning.

Översikt
SINGLE är den tyginklädda väggabsorbenten som även går att använda i bär-

verk (tak).  Välj bland flera leverantörer av både enfärgade och mönstrade tyger 

för att passa övriga designval i din miljö. Välj SINGLE med ram eller med textilie 

med omvik, alternativt rakt avskuren kant där kärnämnet är synligt. SINGLE är 

en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/singler-tyginkladda-ljudabsorbenter
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FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö SINGLE Tyginklädd ljudabsorbent. Absorberande för väggmontage. 

Kärnmaterial Ecosund®. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 

mm. Format: Ex 593x593 mm. Klädd med: Akustikduk, Hush eller Blazer Lite.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

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

MONTERING 

SINGLE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i 

de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehören 

montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. 

Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour för enkelt montage 

med kardborre.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt   Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

SINGLE Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

50 mm Trevira 100 0,10 0,35 0,75 1,0 1,0 0,90 0,90 0,95

Ramar

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där 

kärnmaterialt Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial 

påverkar utseendet på en ljus textil.

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

 Dold 
metallram

Metallram Svart 
RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg (offert)

Metallram Vit  
NCS 0500

01

Kant A  
(utan ram) 

Rak avskuren 
kant (utan ram) 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Ytskikt
SINGLE levereras med någon av våra standardtextilier eller med ert val av tyg 

från en annan leverantör. Våra standardtextilier akustikduk, Hush, Blazer Lite är 

valda för dess goda egenskaper att släppa igenom ljud till ljudabsorbenten för 

att uppnå maximal ljudabsorption. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier. 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj tyg Exempel på artikelnummer: 

A10121-01-119 är en 593x593x50 mm SINGLE med Kant A för bärverk klädd 

med tyg (röd Hush).

TYP: KANT A (FÖR BÄRVERK) 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

 

593x593x50 mm A10121-01- 

1193x593x50 mm A10122-01- 

1193x893x50 mm A10123-01- 

1193x1193x50 mm A10124-01- 

1593x1193x50 mm A10125-01- 

2393x1193x50 mm A10126-01- 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj tyg 4. Välj längd på 

ev montagelist (se sid 63) Exempel på artikelnummer: A10121-02-02-119 är 

en 600x600x50 mm SINGLE med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

600x600x50 mm A10121-02- 

1200x600x50 mm A10122-02- 

1200x900x50 mm A10123-02- 

1200x1200x50 mm A10124-02- 

1600x1200x50 mm A10125-02- 

2400x1200x50 mm A10126-02- 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj tyg 3. Välj längd på ev montagelist (se 

sid 63) Exempel på artikelnummer: A10121-03-119 är en 600x600x50 mm 

SINGLE med tygomvik på dold metallram klädd med tyg (röd Hush).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

600x600x50 mm A10121-03- 

1200x600x50 mm A10122-03- 

1200x900x50 mm A10123-03- 

1200x1200x50 mm A10124-03- 

1600x1200x50 mm A10125-03- 

2400x1200x50 mm A10126-03- 

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial 3. Välj tyg  

Exempel på artikelnummer: A10121-04-02-119 är en 600x600x50 mm 

SINGLE med rak avskuren kant i svart kärnmaterial klädd med tyg (röd Hush).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRNMATERIAL SYNLIGT) 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

600x600x50 mm A10121-04- 

1200x600x50 mm A10122-04- 

1200x900x50 mm A10123-04- 

1200x1200x50 mm A10124-04- 

1600x1200x50 mm A10125-04- 

Priser

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63



52 COLLAGE  LJUDABSORBERANDE ANSLAGSTAVLA

COLLAGE förenar de två funktionerna ljudmiljö 

och anslagstavla på ett estetiskt och praktiskt sätt.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/collage-ljudabsorberande-anslagstavla
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COLLAGE  Ljudabsorberande anslagstavla
COLLAGE är anslagstavlan som förbättrar akustiken.

Ytskikt
COLLAGE levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. 

Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan 

att lämna märken. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Format och Material
COLLAGE tillverkas i sex standardformat (se SINGLE för andra format). Alla 

absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt 

unika kärnmaterial Ecosund®. 

Ramar

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö COLLAGE. Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. 

Kärnmaterial Ecosund®. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat.

Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Klädd med: Hush eller 

Akustikduk (enda alternativen)

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller COLLAGE de brandtekniska 

fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

COLLAGE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar 

i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret 

montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Collage Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

50 mm Trevira 100 0,10 0,35 0,75 1,0 1,0 0,90 0,90 0,95

Metallram Svart

RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg 

(offert)

Metallram Vit 

NCS 0500

01

COLLAGE är en uppskattad produkt både i skolor och på kontor.

Övrigt

Översikt
COLLAGE lämpar sig väl i skol- och kontorsmiljöer där man behöver kunna 

överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är effektiv mot 

tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger 

kommer från vårt eget tal. COLLAGE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av 

Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Priser  
Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj tyg (se sid 62)  

4. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) Exempel på artikelnummer: 

A10051-02-119 är en 600x600x50 mm COLLAGE med lackerad svart ram 

klädd med tyg (röd Hush).

COLLAGE 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

600x600x50 mm A10051- 

1200x600x50 mm A10052- 

1200x900x50 mm A10053- 

1200x1200x50 mm A10054- 

1600x1200x50 mm A10055- 

2400x1200x50 mm A10056- 

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63

https://www.akustikmiljo.se/produkter/collage-ljudabsorberande-anslagstavla


54 STORYBOARD LJUDABSORBERANDE ANSLAGSTAVLA

STORYBOARD, här i svartlackerad metallram klädd Blazer Lite.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/storyboard-ljudabsorberande-anslagstavla
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STORYBOARD Ljudabsorberande anslagstavla

Ytskikt 
STORYBOARD levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, 

Blazer Lite. Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper 

med nålar utan att lämna märken. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Format och Material
STORYBOARD tillverkas i tre standardformat. Alla absorbenter är 50 mm tjocka 

för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. 

STORYBOARD kan anpassas till andra format eller annat mellanrum mellan 

metallisterna. Konstruktionsmåttet är 55 mm i tjocklek med ram och lister.

STORYBOARD är anslagstavlan för dina dokument. Fäst dokumenten med nålar, metallist eller med magneter. 

Övrigt

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö STORYBOARD Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. 

Kärnmaterial Ecosund®. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat.

Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1600x1200 mm. Klädd med: Hush eller 

Akustikduk (enda alternativen).

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

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

MONTERING 

STORYBOARD monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken 

skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med 

montagelist för dikt montage. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Storyboard Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Ramar

Metallram Svart

RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg 

(offert)

Metallram Vit 

NCS 0500

01

STORYBOARD med sina lister av metall är särskild populär bland yrkesgrupper 

som har stort behov av att fästa dokument i ordning.

Översikt
STORYBOARD lämpar sig väl i kontors- och ateljémiljöer där man behöver 

kunna överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är 

effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många 

gånger kommer från vårt eget tal. STORYBOARD är en effektiv ljudabsorbent 

tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

Priser
Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj tyg (se sid 62)  

4. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) Exempel på artikelnummer: 

A10221-02-119 är en 1600x1200x50 mm STORYBOARD med lackerad svart 

ram klädd med tyg (röd Hush). Observera: Ange antal lister vid avvikande 

önskemål. C/C-avstånd är som standard cirka 300 mm.

STORYBOARD 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

1600x1200x50 mm A10221- 

2400x1200x50 mm A10222- 

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage se sid 63

https://www.akustikmiljo.se/produkter/storyboard-ljudabsorberande-anslagstavla


56 VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

3D är en ljudabsorbent  

med fria former. 

Med SOUND OFF Bokstäver skapar  

du unika textbudskap.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/sound-bokstaver
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Format och Material
3D tillverkas efter ditt önskemål. Grafik/form levereras som en måttangiven fil 

från Adobe Illustrator eller Cad-fil i format DWG eller DXF i 2D. Materialet är vårt 

unika kärnmaterial Ecosund®. SOUND OFF levereras som standard i typsnittet 

Arial Black i 350 mm höga bokstäver. Båda produkter är 50 mm tjocka.

Ytskikt
3D & SOUND OFF levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet 

Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i Akustikduk 

eller textil (Hush). Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

3D Figurskuren absorbent | SOUND OFF Bokstäver
3D eller SOUND OFF är ett bra alternativ när du vill skapa ett unikt uttryck med egen form eller text. 

Kärnmaterial Ecosund® 
Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition. Tänk på att svart kärnmaterial 

påverkar utseendet på en ljus textil.

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö 3D Figurskuren absorbent / Akustikmiljö SOUND OFF Bokstäver. 

Tillverkad av Ecosund®. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Format: 3D fritt val/ 

SOUND OFF 350 mm höga. Ytskikt: Klädd med Hush, rå eller akustikduk (3D). 

Råmaterial i vitt, svart, grått eller brunt. 

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

3D / SOUND OFF är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

 

Freqvens Hz   63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Absorptionsfaktor 50 mm mot vägg 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
3D & SOUND OFF är formskurna ljudabsorbenter som ger ett unikt uttryck, 

exempelvis i form av logotyp i reception, frihängande mobiler, text och andra 

former. 3D & SOUND OFF lämpar sig väl för ljussättning och är effektiva 

ljudabsorbenter tillverkade av Ecosund® som består av återvunnen PET. 

3D monteras beroende på användningsområde i tak eller på vägg. Det finns ett 

flertal olika metoder för upphängning. SOUND OFF montage med kardborre.

AKUSTISKA EGENSKAPER 

MONTERING 

Priser
Vid beställning 3D: Formatet räknas efter din figurs ytterformat +100 mm 

runt om. Din figur lamineras på baksidan med velour som sedan fästs på den 

kardborre du monterar på väggen för ett snyggt, dolt och enkelt montage.  

Leverera din figur/bild i Ilustratorformat eller 2D CAD typ DXF eller DWG.  

Om ni lämnar dem som en bild, pdf eller ej CAD-kompatibelt filformat tillkommer 

612 kr för uppritningsarbete. Minsta debitering är 1 kvm. 

Vid beställning SOUND OFF: 1. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® 2. 

Välj ev textil (Hush). 3. Ange alla bokstäver/tecken du vill beställa .

3D, RAK AVSKUREN KANT  

Format Art nr RAW Edition Akustikduk Hush 

Ert format A10250- 

Pris per kvadratmeter

SOUND OFF BOKSTÄVER, RAK AVSKUREN KANT  

Format Art nr RAW Edition Akustikduk Hush 

Bokstav 350x350x50 mm A120100- 

För annat typsnitt än Arial Black tillkommer en ställkostad.

 



58 MATTOR OCH TEXTILIER

GEILO är en elegant vävd matta av högklassig ull  

från Nya Zeeland.

VERONA av högklassig polyamid och påminner  

om en silkesmattavilket gör att mattan  

får en mängd schatteringar

https://www.akustikmiljo.se/produkter/mattor
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MATTOR 
Mattor ger ett estetiskt uttryck till en lokal, samt påverkar även akustiken positivt i kombination med akustiska 
lösningar på väggar och i tak.

Materialslag 

 Mattkvalitéer 

Polyamid

Slitstark och lättskött 

polyamid med lyxig 

silkeslook.

Milano 

Nya Zeeland ull och 

återvunnen polyamid

till bl.a offentlig miljö 

med kraftigt slitage.

Polyester

Viskos look. Handvävd, 

lättskött och prisvärd 

polyester.

Bordeaux

Tät hanvävd matta i 

Nya Zeeland ull.

Till bl.a offentlig miljö 

med måttligt slitage.

Ull/Polyamid 

Handvävd och mjuk 

Ull/Polyamid med 

exklusiv känsla.

Ibiza

Högklassig sisal för entréer,  

kök, arbetsrum osv. samt  

i offentlig miljö med lätt  

slitage.

Sisal

Högklassisk slitstark 

och prisvärt sisal. 

Las Vegas

Tuftad matta i högklas-

sig polyester för sovrum 

till offentliga miljöer 

med måttligt slitage. 

Ull 

Prisvärd och lättskött 

ull med innovativ 

design.

Bergamo 

Nya Zeeland ull och 

återvunnen polyamid till 

bl.a offentlig miljö med 

kraftigt slitage. Vävd i 

hundtandsmönster.

Geilo 

Högklassig Nya Zeeland 

ull till bl.a offentlig miljö 

med måttligt slitage. 

Akustik 
Vårt utvalda sortiment ger möjlighet att dämpa störande stegljud och ljud för att ge 

den bästa förutsättningen att trivas och prestera på arbetsplats och i lärmiljö.

Format och Material
Mattor måttanpassas till dina lokaler. Finns i olika materialslag vilket gör det möjligt 

att hitta olika slags visuell känsla samtidigt som det skapar en behaglig akustik.

Det är även utvalt med ett hållbarhetstänk i linje med alla våra produkter och vårt 

miljöarbete.

Mattor ger ett rum en mjukare och behagligare upplevelse. Både visuellt och 

akustikmässigt då mattan fångar upp mycket av ljudet.

RUMSAVDELARE

https://www.akustikmiljo.se/produkter/mattor
https://www.akustikmiljo.se/produkter/mattor
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Format och Material
DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m2. Rullbredden är 1275 

mm. Varje rulle inehåller 250 löpmeter. Avrullning och tillskärning sker efter 

överenskommelse. DUK är en polyesternonwoven som är brandklassad, tål fukt, 

är luktfri och möglar inte.

DUK Akustik nonwoven
DUK ger en snygg och slät yta och används vanligen mellan spaltpanel och isolering. 

Använd DUK och ljudabsorbenter bakom spaltpanel för vackra interiörer. 

Övrigt
FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö DUK Akustiknonwoven.

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyl-

ler fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, 

utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenull eller Ecosund® absorbent bakom duken 

uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

MONTERING 

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande reglar innan ytterpanelen 

skruvas fast.

AKUSTISK/ FLÖDESRESISTIVITET 

Vikt och färg Test metod Värde

80g/kvm vit ASTM D737 140 cfm

80g/kvm svart ASTM D737 250 cfm

130g/kvm vit ASTM D737 80 cfm

130g/kvm svart ASTM D737 180 cfm

DUK FÖR SPALTPANEL

DUK levereras i vitt eller svart.

Översikt
DUK används vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och 

sporthallar, musikstudios och konsertlokaler. DUK har kommit att bli allt mer 

populärt att använda tillsammans med träribbor i tak och på vägg.

Priser

AKUSTIKDUK 

Gramvikt Art nr  Pris per kvadratmeter

Vit 80 gr/kvm A10181  

Vit 130 gr/kvm A10182  

Gramvikt Art nr Pris per kvadratmeter

Svart 80 gr/kvm A10183  

Svart 130 gr/kvm A10184  

Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/duk-akustiknonwoven
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Format och Material
Stolstassar Basic levereras i vitt eller grått. Måtten anger tassens innerdiameter 

(vilket är stolsbenets ytterdiameter innan tassen monteras). Hanteringsavgift per 

order 120 kr.

Stolstassar är ett enkelt sätt att minska skrapljud från stolsben i rörelse.

STOLSTASSAR

MER ECO 
MINDRE EKO
Ecosund® är Akustikmiljös unika 
kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter.
Ecosund® är tillverkat av återvunnen 50% 
PET och 50% nya PET-fibrer. Fibrerna som 
Ecosund® tillverkas av är godkänd enligt 
OEKO-TEX® Standard 100.

Miljövänlig
Ecosund® är tillverkad av återvunnen PET (50%). 

Inget läckage
Ecosund® är helt fri från lim och bindemedel och avger därför 

inga emissioner eller gaser. 

Tål fukt
Ecosund® är inte känslig för fukt och väta och kan därför 

varken ruttna eller mögla. 

Inga farliga fibrer
Ecosund® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar 

och som kan ge upphov till allergier. 

Passar känsliga miljöer
Ecosund® ljudabsorbenter är utmärkta för sjukhus, skolor 

och förskolor såväl som kontor och offentlig miljö.

ÖVRIGT

Basic

Priser
BASIC 

Betäckning Art nr Pris per styck

Basic Ø 14 mm, Grå ST14-3 

Basic Ø 14 mm, Vit ST14-1 

Basic Ø 16 mm, Grå ST16-3 

Basic Ø 18 mm, Grå ST18-3 

Basic Ø 18 mm, Vit ST18-1 

Basic Ø 19 mm, Grå ST19-3 

Basic Ø 20 mm, Grå ST20-3 

Basic Ø 22 mm, Grå ST22-3 

Basic Ø 25 mm, Grå ST25-3 

Basic Ø 28 mm, Grå ST28-3 

Basic Ø 30 mm, Vit ST30-1 

Basic Ø 32 mm, Grå ST32-3 

Basic Ø 34 mm, Vit ST34-1 

Basic Ø 40 mm, Grå ST40-3 

https://www.akustikmiljo.se/produkter/stolstass
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HUSH: LJUDABSORBENT 

67046

111

60900

106

60155

102

60158

104

60159

105

68103

115

OPAQ: LJUDABSORBENT OPAQ COLOUR: LJUDABSORBENT 

4030

301

8400

305

8500

306

6710

302

8000

304

4470

311

5231

312

5570

313

6635

315

7030

317

Textilier

AKUSTIKMILJÖ 2021

BLAZER LITE: LJUDABSORBENT OCH GARDIN/TEXTILIER 

Fler färger av Hush kan fås mot offert. 

Fler färger av Blazer Lite kan fås mot offert. 

Fler färger av Opaq/Opaq Colour mot offert. 

True  
LTH61

422

Daydream 
LTH46

407

Retreat 
LTH39

401

Tender 
LTH53

414

Hush 
LTH42

404

Pillow 
LTH43

405

Happy 
LTH55

416

Buddha 
LTH56

417

Harmony 
LTH63

424

Solace 
LTH70

431

MARIS DELILIGHT: GARDIN/TEXTILIER 

PALLETTE: GARDIN/TEXTILIER 

CONTUR: GARDIN/TEXTILIER 

7002

101003-85

5001

101003-64

1001

101003-10

5002

101003-65

1003

101003-50

3001

101003-54

6001

101003-80

7001

101003-81

8002

101003-89

8003

101003-93

Fler färger finns. 

Fler färger finns. 

Fler färger finns. 

LUMA: GARDIN/TEXTILIER 

6550

101043-07

1550

101043-01

7550

101043-08 101043-17

1552

101043-03

5551

101043-06

7551

101043-14 101043-24

8550

101043-15 101043-39

Fler färger finns. 

FINETT/DAWN DIMOUT: GARDIN/TEXTILIER 

Trance 15 liquorice1550 Reverie 38 storm7552 8551

Fler färger finns. 

61174

116

61225

124

64148

125

63058

119

OBS! Färgavvikelser kan förekomma vid tryck. För exakta textilfärger, beställ färgkartor från oss.  

Vid beställning utöver våra standardtextilier tillkommer en ställkostnad.

Färgkod 770

(7788)

Färgkod 771

(6865)

Färgkod 772

(6790)

Färgkod 773

(4945)

Färgkod 774

(4844)

NOVA: LJUDABSORBENT 

Färgkod 775

(6650)
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Så arbetar vi
Vi samarbetar med arkitekter, inredare, fastighetsförvaltare och akustiker för att skapa vackra miljöer som är tilltalande både 

visuellt och akustiskt, ett snyggare ljud helt enkelt. Med lång erfarenhet och personligt engagemang kan vi hjälpa dig med en 

helhetslösning – från planering vid ritbordet till produktion av ljudabsorbenter samt slutligen med montage i lokalerna. 

PRISVILLKOR 

Våra priser gäller vid leverans enligt avtal. I alla övriga fall tillämpas offert, som 

är giltig i 30 dagar om inget annat anges. Samtliga priser är exkl moms och 

frakt.

OFFERT 

Offert gäller såvida inget annat anges, 30 dagar. 

BESTÄLLNING/ORDER 

Alla beställningar läggs till din kontaktperson på Akustikmiljö eller till  

info@akustikmiljo.se. Anmärkning på order skall göras inom 1 arbetsdag från 

lagd order. 

LEVERANSTID 

Standardprodukter har en leveranstid på 3-4 veckor. Vid större order, specialbe-

ställning i form av udda mått eller specialkulörer lämnas separat leveransbesked. 

Vi förbehåller oss rätten för längre leveranstider. 

LEVERANSVILLKOR 

DAP frakt debiteras eller enligt avtal. Telefonavisering, expressfrakt, utbärning 

etc, faktureras. Angivet leveransdatum är när godset lämnar fabriken. Kontakt-

person för leverans samt telefonnummer ska alltid anges vid beställning för att 

underlätta vid mottagandet. 

  

GARANTITID 

För alla produkter i denna prislista lämnas två (2) års garanti mot fabrikationsfel, 

räknat från leveransdag. Detta förutsätter att varorna direkt efter leverans 

placeras i lokaler med normal temperatur och ej utsätts för onormal förslitning 

eller åverkan. 

BETALNING 

Bank: Handelsbanken, bankgiro 5020-0344

 BETALNINGSVILLKOR 

Standard 30 dagar netto exkl moms. Produkterna ägs av Akustikmiljö i Falken-

berg AB tills full likvid har erlagts. Sker ej betalning i rätt tid, har Akustikmiljö 

rätt att återta godset. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera 

8.5% per månad i dröjsmålsränta. Vid större ordervärde reserverar vi oss för att 

säkerhet kan komma att krävas.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR 

Annullering av alla produkter får ske senast 24 timmar efter orderbekräftelse-

datum. Order är bindande och faktureras. Vid felbeställning faktureras 20 % av 

varans värde, förutsatt att varan och dess förpackning returneras i fullgott skick. 

Frakt debiteras kund.

REKLAMATION /ANKOMSTKONTROLL 

Eventuella reklamationer på transportskada anmäls direkt till transportören vid 

mottagandet samt till Akustikmiljö i Falkenberg AB inom 3 arbetsdagar. Detta 

behövs för att Akustikmiljö kan göra en reklamation gentemot transportbolaget.

 

RETURER 

Alla returer skall i förväg godkännas av Akustikmiljö i Falkenberg AB. Retur får 

ej ske utan kontakt med vår kundtjänst. Varan skall skickas i obruten originalför-

packning. Vid retur står kund för frakt och returfrakt. Eventuell transportskada 

debiteras kund. Akustikmiljö i Falkenberg AB debiterar kund 20 % av varuvärdet 

i returavdrag.

INFORMATION TILL SLUTKUND 

Återförsäljare ansvarar för att informera slutkunden om all relevant information 

gällande Akustikmiljös produkter.

Rådgivning och planering Montage hos kundProduktion av absorbenter

Tillbehör montering
MONTAGELIST DIKT 

Rambredd Art nr Pris

600 mm R03101  

900 mm R03102 

1200 mm  R03103 

1600 mm R03104 

2400 mm R03105 

MONTAGELIST 50 MM LUFTSPALT 

Rambredd Art nr Pris per par

600 mm R03111  

900 mm R03112 

1200 mm R03113 

1600 mm R03114 

2400 mm R03115 



64

Om du vill ha inspiration eller konkreta råd i 
samband med ditt projekt så är du välkommen till 
oss i Falkenberg. Du kan också ta kontakt med 
något av våra showrooms i Halmstad, Malmö, 
Stockholm eller Ulricehamn. 

VÄLKOMMEN TILL  
FALKENBERG

SEB vann tävlingen Landets snyggaste kontor 2017, ritad av Wingårdhs. 

Akustikmiljö bidrog bla med ljudabsorbenter på trapphus för bättre akustik.

Norska TV 2 valde Akustikmiljö som leverantör av akustikprodukter i samband 

med bygget av en helt ny studio och tillhörande kontor.

showrooms  

se baksida!

AKUSTIKMILJÖ 2021

På Vrinnevi förskola har STORPRINT skapat visuell stämmning samtidigt som 

den effektiva ljudabsorbenten ger ett behagligare ljud.

SHORELINE är vår nya takabsorbent, här på vårt kontor i Falkenberg. Den  ger 

en visuellt mer ombonad miljö samtidigt som det skapar en behagligare ljudbild.

https://www.akustikmiljo.se/produkter/shoreline-takhangd-ljudabsorbent
https://www.akustikmiljo.se/produkter/storprint-akustik
https://www.akustikmiljo.se/produkter/storprint-akustik


65

Spaltribbade välvda tak i etager med belysning blev en vacker och effektiv 

akustiklösning på restaurang Titus Tapas, Hotel Tylösand.

Nybyggda PadelZenter i Årstad har fått en lugnare ljudmiljö för både spelare och tränare. Akustikmiljö har bidragit med takabsorbenter och stora prints.

Hos Celsius i Uppsala användes panelerna av SINGLE från Akustikmiljö för att 

skapa ett skogsliknande uttryck där ljus strilar ned mot marken i allt dovare färger.

I Varbergs stadshus anrika miljö smälter takaborsbenten Sound Off in fint i sin 

diskreta svarta färg och skapar ett behagligare ljud i den rymliga lokalen.

AKUSTIKMILJÖ 2021

https://www.akustikmiljo.se/produkter/singler-tyginkladda-ljudabsorbenter
https://www.akustikmiljo.se/produkter/sound-takabsorbent
https://www.akustikmiljo.se/produkter/duk-akustiknonwoven


Showroom Halmstad

Tre Hjärtans väg 12, Halmstad

+46 (0)346-714853

Showroom Malmö M8

Firmagatan 2-6, Malmö

+46 (0)346-714853

Showroom Stockholm R38F

Rosenlundsgatan 38F, 

Stockholm

+46 (0)346-714852

Showroom Ulricehamn

Rönnåsgatan 5B, Ulricehamn

+46 346-714855

Showroom Falkenberg

Falkåsvägen 4, Falkenberg

+46 346-714853

Akustikmiljö i Falkenberg AB

Falkåsvägen 4, Box 77, 311 21 Falkenberg, Tel 0346 714 850

info@akustikmiljo.se  |  http://akustikmiljo.se

https://www.akustikmiljo.se/produkter/shoreline-takhangd-ljudabsorbent



