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Jin Kuramotos rumsavdelare Wind är ett innovativt koncept för att kontrollera akustik för
offentliga miljöer och mötesplatser, en marknad där Offecct har varit pionjärer.
Rumsavdelarna förbättrar den akustiska kvaliteten i miljön samtidigt som de tillför en
intressant arkitektonisk dimension till rummet.

”De här rumsavdelarna kan ses som en hyllning till naturen och dess skönhet och visdom”,
säger Jin Kuramoto. ”Min inspiration kommer alltid från naturen. Det finns inget vackrare än
en snöflinga, en bikupa eller ett löv. Jag ser de här rumsavdelarna som en skog av organiska
former som också kontrollerar akustiken som en slags stämgafflar, som träd i skogen, och gör
miljön vänligare och mer angenäm. Rumsavdelarna skall spela kompletterande roller, inte
symboliska, med en stark funktion.”

”Jag tror att det kommer att vara trevligt att ha de här rumsavdelarna som en rogivande
påminnelse om naturens skönhet i till exempel ett sjukhus eller ett stort kontorslandskap. De
gör det också möjligt att tala i vanlig samtalston även i akustiskt kaotiska miljöer. När man
sitter ned känns rumsavdelaren som en vägg. När man står kan man se dem på långt avstånd i
rummet. Höjderna är noggrant uträknade.”

Wind ingick i Offecct Lab-kollektionen 2016 och har under det gångna året testats i olika
offentliga miljöer.

”Det har varit fantastiskt att se hur bra den har testat i förbättring av akustiska värden”, säger
Anders Englund, designchef på Offecct.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION
Helklädd rumsavdelare med blixtlås. Stomme i metall. Fot i betong med en filtbeklädd
undersida. Standardtyg Camira Cara EJ192, EJ190, EJ138. Tillgänglig i 5 olika storlekar.

BETONG
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WIND

H 1090, B 1070, D 300, Modell D H 1380, B 1150, D 300, Modell A

H 1560, B 1060, D 300, Modell B H 1180, B 1160, D 300, Modell C

H 1680, B 775, D 300, Modell E
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