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Notes av italienska formgivaren Luca Nichetto, är en miljövänlig ljudpanel 
som bjuder in till interaktion och kreativitet. Notes består av fem olikformade 
ljudpaneler vilka hänger på en räls, det gör att de kan dras i sidled för att 
enkelt skapa rum i rum. Med Notes introducerar Offecct en hållbar och 
okonventionell konstruktion som kommer att föra ljudpaneler i en ny riktning. 

– Jag är från Venedig i Italien och där är det vanligt att man hänger ut sin tvätt 
för tork på olika sorters tillgängliga ledningar som går mellan husen. Kläderna 
som hänger över ledningarna dämpar ljuden från barnen som leker och spelar 
fotboll på gatan nedanför. Det var min inspiration och det jag ville överföra till en 
industriellt tillverkad produkt, säger Luca Nichetto.

Notes presenterades 2014 som ett projekt i Offecct Lab, en avdelning inom 
Offecct tillägnad experimentell produktutveckling. Efter ytterligare ett år av 
produktutveckling är Notes slutligen redo för marknaden. Ljudpanelernas 
hänganordning har standardiserats och fyllningsmaterialet i ljudpanelerna utgörs 
av 100% återvunnet material, bland annat rester från Offeccts produktion av 
stoppmöbler. 

– Under 2014 har vi inte bara lyckats lösa utmaningen med att hitta ett helt 
återvunnet material till panelerna utan även industrialisera hänganordningen. 
Tak varierar från byggnad till byggnad så vi var tvungna att tillverka en stabil 
konstruktion som kunde justeras till olika underlag. Vi löste det genom att dra 
inspiration från hur broar byggs, i det här fallet specifikt Brooklyn Bridge i New 
York, USA, förklarar Luca Nichetto.

Notes är det fjärde samarbetet mellan Offecct och Luca Nichetto. 

– Notes är en sann Offecct produkt därför att utveckling av ljudpaneler och 
miljövänliga material är väldigt viktiga för dem. Offecct har verkligen trott på 
Notes och utvecklat den till en ljudpanel som ligger i gränslandet mellan arkitektur 
och produkt, avslutar Luca Nichetto.

Notes, hängande ljudpaneler av Luca Nichetto

LUCA NICHETTO
Luca Nichetto är en italiensk 
formgivare. Efter att ha studerat 
industridesign på IUAV i Venedig 
började Luca sin professionella karriär 
1999 med en design i Muranoglas för 
Salviati. 2006 lanserade han sin studio 
Nichetto&Partners i Venedig som 
specialiserar sig på industriell design. 
Han erbjuder även sina tjänster som 
designkonsult och 2011 öppnade han 
ett kontor i Stockholm. Genom sin 
karriär har Nichetto mottagit en rad 
utmärkelser så som IF Product Design 
Award 2008 och Elle Decoration 
International Design Awards (EDIDA) 
2009. Ytterligare blev Luca Nichetto 
utnämnd till hedersgäst vid IMM 
Cologne i januari 2013.

OFFECCT tillverkar och marknadsför 
möbler med hållbar design för aktiva 
mötesplatser.
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