MEMBRANE
Akustikpanel /
Rumsavdelare
Av David Trubridge

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Membrane är en akustisk rumsavdelare formgiven av David Trubridge. Rumsavdelaren består
utav mindre akustikpaneler som tillsammans resulterar i ett byggbart system med två
färdigställda inspirerande mönster. Membrane filtrerar ljud samtidigt som den släpper igenom
ljus och skapar ett unikt uttryck.
“Den här rumsavdelaren som filtrerar ljud har jag utformat exklusivt för Offecct och deras
ambitiösa linje med produkter för akustisk kontroll. Den kan användas för att semi-avdela ett
rum eller monteras mot en vägg för att dämpa ljud. Förutom skärmens starka
akustikkontrollerande funktioner så är den förstås också dekorativ. Den kan kombineras i olika
former och mönster. En intressant arkitektonisk kvalitet tillkommer då skärmen är enkel att
ljussätta och kastar ett vackert flor av skuggor. Min inspiration kommer som vanligt från
naturen där jag hämtar de flesta av mina former. Jag älskar att gå ut på vandringar och sova
under ett träd i några dagar och det är skönt att kunna ta med sig en känsla av skogen in till
en inomhusmiljö. Membrane är tillverkad i polyester från återvunna plastflaskor. Vi utför
livscykelanalyser och materialet är mer miljövänligt än exempelvis naturull då anskaffning av ull
har stor negativ miljöpåverkan”, säger David Trubridge.
TEKNISK INFORMATION
Akustikpanel i formpressad polyesterfiber i offwhite. Monteras i tak mot en vägg eller
frihängande i rummet för att stänga ute ljud eller som rumsavdelare. Membrane fungerar som
ett filter för ljudvågor, vilket gör att ljud i ett rum upplevs som mera balanserat och behagligt.
Leverans i förpackning om 24 st akustikpaneler inkl. vita kopplingsclips. Den akustiska
rumsavdelaren kan monteras i två olika mönster.

OFFWHITE

TILLBEHÖR
Rails i 4 olika längder samt skarvelement, ändplugg, takvajer och panelvajer finns tillgängligt
som tillbehör.
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