
SOUNDWAVE® CERAMIC
Akustikpanel
Av Thomas Sandell



Thomas Sandells nya akustikpanel Soundwave® Ceramic förenas arkitektur och design. Med
utgångspunkt i sin unika kunskap om detaljerna som skapar kvalitativa miljöer har Sandell
skapat en akustikpanel som är mer arkitektur än design och som är lika behaglig för ögat och
örat som den är skonsam för miljön.

Inspirationskällan till Ceramic är keramikplattor, en produkt som har många kvaliteter men
som inte utmärkt sig för att bidra till en god ljudmiljö. När Thomas Sandell nu översatt
keramikens rumsskapande egenskaper till design är det med hjälp av återvunnen
polyesterfiber, ett miljövänligt material vars egenskaper Offecct framgångsrikt utvecklat
under många år i ljudpanelskollektionen Soundwave®.

”Under arbetet med Ceramic, har jag försökt tänka mer som en arkitekt än en designer”, säger
Thomas Sandell som under sin långa karriär framgångsrikt förenat båda professionerna.
Istället för att ta fram en akustikpanel som är expressiv, vilket Sandell menar att design ofta är,
har han med Ceramic haft målsättningen att utveckla en panel som klarar av att täcka stora
ytor, på samma sätt som keramik används i arkitekturen.

”Jag ställde mig frågan: hur skulle en arkitekt tänka sig att en ljudpanel ser ut och vilket jobb
skulle den klara av?” Svaret, och inspirationen till Ceramic, fann Thomas Sandell i ett av sina
senaste projekt – en villa i Stockholms skärgård där han arbetat med keramikplattor från en
anrik holländsk porslinsfabrik.

”Soundwave® Ceramic är en akustikpanel med två olika uttryck”, säger Anders Englund,
design manager på Offecct. ”Vi ville utveckla en akustikpanel där vi eliminerat synliga skarvar
för att på så sätt kunna skapa hela väggstrukturer trots att varje enhet är kvadratisk.”

Med akustikpanelen Ceramic fortsätter det långa och framgångsrika samarbete mellan
Offecct och Thomas Sandell som resulterat i fåtöljen King vilken Offecct lanserade 2008.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION
Ceramic 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. ANTRACHIT GRÅ OFFWHITE
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