SOUNDWAVE®
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Akustikpanel
Av Wingårdh &
Wikerstål

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Med Soundwave® Wicker har de hyllade och prisbelönta arkitekterna Gert Wingårdh och Erik
Wikerstål givit akustikpanelen ett fulländat uttryck. Med sin flätade form, skapar Wicker
känslan av hantverk i en industriell produkt med enastående goda akustiska egenskaper.
Ursprunget till Wicker är ett material vars uttryck och egenskaper är akustikpanelens raka
motsats: betong. Som arkitekter till den pågående renoveringen av Nationalmuseum i
Stockholm har Gert Wingårdh och Erik Wikerstål inte bara till uppgift att säkerställa att den
anrika 1860-talsbyggnaden får ett klimat som konstskatterna trivs i, de har även ritat en
tillbyggnad som fyller en viktig funktion, säkerhetszonen genom vilket utställningarnas
mästerverk förs in i museet. Uppgiften gav arkitektduon möjligheten att utnyttja betongens
fulla potential för att ge byggnaden ett starkt och lustfyllt uttryck. Resultatet, fasader med ett
heltäckande flätverksmönster rymde djupare egenskaper som nu förädlats till en produkt i
Offeccts ljudpanelskollektion Soundwave®. Betydelsen av god akustik är Wingårdh och
Wikerstål, som har stor vana av att rita auditorier och konsertsalar, väl förtrogna med.
“Vad man vill göra med ljud är att skicka det i olika riktningar”, förklarar Gert Wingårdh, “och
flätverket med sina fickor är i det närmaste en idealisk form för en absorbent.” Med
Soundwave® Wicker inleder Offecct ett länge emotsett samarbete med arkitekten Gert
Wingårdh.
“Offecct har en lång relation med Gert Wingårdh och har genom åren jobbat i projekt ihop. Vi
såg direkt potentialen i denna fasad vid ett besök på Nationalmuseum och då blev det
uppenbart att tiden var mogen för vår första produkt ihop,” säger Kurt Tingdal, CEO för
Offecct.
TEKNISK INFORMATION
Wicker är en ljudabsorberande panel specialdesignad för lätta ljud i de övre frekvenserna (500
Hz och högre). Denna panel reducerar ljud som kan uppfattas som bruskällor, såsom
telefonsignaler och röster. Formpressad polyesterfiber i antracit, grå, offwhite.
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