A sustainable story.
Soundsticks®
by Andrea Ruggiero

Soundsticks® – återvunnet tyg omvandlat till en
högpresterande akustisk lösning.
2017 bjöds den italiensk/ungerska formgivaren Andrea
Ruggiero in till Offecct Lab för att hitta ett sätt att omvandla
restmaterial till en högpresterande kommersiell produkt.
Efter två år av utveckling är vi stolta över att kunna
erbjuda marknaden ljudabsorbenten och rumsavdelaren,
Soundsticks®.
Soundsticks® består av överblivet textilmaterial från vår
produktion av stoppade möbler. Textilspill pressas till
formen av den tub som utgör stommen och överblivet
möbeltyg används till klädseln. Ändarna försluts med
hjälp av gjutna lock av återvunnen aluminium. Dessa
textila “stickor” hängs i taket på en skena som kan
kombineras i en rak eller böjd följd, alternativt som en
dekorativ installation i rummet.

Soundsticks® kluster by Andrea Ruggiero.
Fåtölj Oyster by Michael Sodeau.

Vacker och funktionell "upcycling".
Hängandes i olika höjder, i grupp eller
på rad, erbjuder Soundsticks® mängder
med möjligheter att skapa rumskänsla
och kreativa miljöer. Akustiken i rummet
balanseras genom antalet Soundsticks®.
När Soundsticks® hängs i slumpmässig
ordning i en av våra fyra färgskalor
framträder ett diskret men fängslande
kamouflagemönster som påminner oss
om hur vackert återvinning och
"upcycling" kan vara.

– Jag är glad över att vi lyckades ta
Soundsticks® från en utmanande idé till
en kommersiell produkt, säger Anders
Englund, designchef på Offecct.
Akustisk effekt
Soundsticks® är akustiktestad av
ackrediterat akustiskt laboratorium.
Åtta "sticks" motsvarar samma effekt
som sex Soundwave® Scrunch akustikpaneler. Läs mer om våra akustiska
produkter på www.offecct.com

Soundsticks® Green scale. Tillgången av överblivet möbeltyg styr färgskalan. Exakt kombination av kulörer kan ej garanteras.

Soundsticks® Grey scale. Tillgången av överblivet möbeltyg styr färgskalan. Exakt kombination av kulörer kan ej garanteras.

Soundsticks® Blue scale. Tillgången av överblivet möbeltyg styr färgskalan. Exakt kombination av kulörer kan ej garanteras.

Soundsticks® Red scale. Tillgången av överblivet möbeltyg styr färgskalan. Exakt kombination av kulörer kan ej garanteras.

Exempel på konfigurationer.
Överblivet möbeltyg.
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Rak skena (rail)
1 sektion = 1 x 8-pack
Montering cc 187,5 mm

1 section
= 16 sticks2625

Ex. 64 sticks = 8 st 8-pack.

Ex. 96 sticks = 12 st 8-pack.

Svängd skena (rail)
1 sektion = 2 x 8-pack
90°cc 181 mm
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Ex. 64 st sticks = 8 st 8-pack.
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Ljudabsorberande formpressad
stomme, tillverkad från en mix
av återvunnet textilspill och
återvunnen PET.

Reglerbar stålvajer för installation
ingår i varje sticka (3000 mm).
Stickan är alltid takhängd.

Lock gjutet i återvunnen aluminium
försluter stickan och fäster tyget.

Alltid en unik
färgskala.
Soundsticks är en unik produkt i flera
avseenden. Konceptet bygger på att vi
tar till vara överblivna möbeltyger från
vår produktion i Tibro, och omvandlar
dessa till klädslar för Soundsticks®.
Produkten kläs helt utan lim och försluts
i ändarna med speciellt utvecklade lock,
gjutna av återvunnen aluminium. Varje
installation är unik, beroende på vilka
kulörer som finns tillgängliga i vårt lager
av överblivet möbeltyg.
®

1 section
= 16 sticks

Ex. 96 sticks = 12 st 8-pack.

Ex. 96 sticks = 12 st 8-pack.

Ex. 48 sticks = 6 st 8-pack.

Notera att Soundsticks® alltid monteras i taket.

Fakta
Klädsel: Överblivet möbeltyg från Offeccts
stoppmöbelproduktion.

Leveranstid: Fem till åtta veckor beroende på
tillgång av överblivet möbeltyg.

Innehåll: Ljudabsorberande formpressat
material bestående av återvunnet textilspill
och återvunnen PET.

Mått: L 1240 mm. Ø 95 mm.
Platta till Soundsticks® kluster Ø 800 mm.

Minimumkvantitet: 8 st/förpackning.
Obs! Förpackningen kan ej brytas.
Lockförslutning: Återvunnen aluminium.

Tygval och kulörer: Vi använder överblivet
möbeltyg från Offeccts stoppmöbelproduktion. Möbeltyget sorterar vi enligt
färgskalorna nedan. Du väljer den färgskala
som matchar ditt behov.

Upphängning: Justerbar stålvajer ingår
(3000 mm). Monteras alltid i taket på rak eller
böjd skena, alternativt platta för installation
av Soundsticks® kluster.

Soundsticks® kluster. Sticksen är placerade i kluster om åtta sticks, enligt Andrea Ruggieros rekommendation.
Tillgången av överblivet möbeltyg styr färgerna. Exakt kombination av kulörer kan ej garanteras.
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Formgivaren Andrea Ruggiero.
"Det här projektet utvecklades genom många
diskussioner och olika försök att hitta nya sätt att
hantera akustik i dagens miljöer. Soundsticks® är
ett innovativt koncept för rumsavdelare som hjälper
till att reducera oönskade ljud på publika platser
och i öppna kontorsmiljöer."

Ruggieros tvärvetenskapliga sätt att
jobba är fokuserat på att leverera övergripande designlösningar till nystartande
företag och internationellt etablerade
varumärken.
Andrea är italiensk-ungersk och har växt
upp i både Italien, Kina och Österrike.
Han studerade på Domus Academy i
Milano och tog därefter sin examen i
produktdesign på Parsons School of
Design i New York. Där har han själv
också senare undervisat i en rad av
produktdesignskurser.
Med sin utbildning som industridesigner,
tar sig Andrea Ruggiero an design som
en specialist i sitt sätt att föra olika
discipliner samman. Utöver produktdesign har han varit aktivt involverad i
design och utveckling av identitetssystem, möbler, förpackningar och
miljöer. Hans arbeten har under åren
blivit utvalda till flertalet utmärkelser,

- Andrea Ruggiero, formgivare.

bl.a. Interior Design’s Best of Year, IDEA
Award, D&AD Award och flera Good
Design utmärkelser, exempelvis för
fåtöljen Tempo, som han designade för
Offecct 2008.

Vår filosofi Offecct Lifecircle – för vår planets skull.
Offeccts mål är att använda så lite av
jordens resurser som möjligt i
produktionen, men också att ta hand om
de tillverkade produkterna genom ett
cirkulärt återbruk. I grund och botten
handlar det om respekt för omvärlden
och kommande generationer.
Att vi aktivt jobbar med hållbarhet är ett
ansvar och en självklarhet. I vår vardag
jobbar vi för att bidra till FN:s globala
mål, Agenda 2030.

Vår filosofi Offecct Lifecircle bygger på
viljan att skapa en hållbar livscykel för
alla våra möbler. Det betyder att vi tar
fullt ansvar för varje del och detalj i vårt
sätt att arbeta – före, under och efter att
vi har sålt produkten.
Det kan vi göra genom att vi har full
kontroll på hela processen, från formgivning och materialval till produktion
och service. Ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet är för oss som
aktör en möjlighet och förutsättning för
att skapa banbrytande design.

"När vi skapar våra möbler kan vi äga designen och
funktionen, men materialet kan vi bara låna från
naturen. Allt vi gör måste göras på vår planets
villkor, det ansvaret är centralt i vår designfilosofi."
- Anders Englund, designchef Offecct.

Offecct Lifecircle

CUSTOMIZED

AUTHENTICITY

Unik formgivning ger en lång livscykel.

Lokal, transparent produktionsprocess.

Vi jobbar enbart med originaldesign med
fokus på hållbarhet idag och i framtiden.
Och vi lyssnar på kunden. Personliga
lösningar förlänger våra produkters
livscykel och funktion och gör dem
långsiktig hållbara.

Våra möbler skapas av utvalda formgivare från hela världen och egna
hantverkare i fabriken i Tibro. Information
om produkterna är tillgänglig genom hela
livscykeln. Vi jobbar löpande med certifiering och miljötester - både på våra
produkter och på vår verksamhet i Tibro.

UPCYCLE

SUPPORT & EDUCATION

Formgivet för cirkulärt återbruk.

Förebygga, underhålla, se över och vårda.

Vi utvecklar och formger våra produkter
för återanvändning och har utvecklat
tjänster som gör det lättare för kunden att
välja en hållbar lösning, till exempel Outlet
ReUsed, Reupholstery och "upcyclade"
produkter. Allt för att sträva mot både
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Vår mission är långsiktigt hållbara
möbler. En del i ansvaret är att vi bidrar
med vår kunskap. Vi samarbetar och
utbildar våra distributörer även efter vår
leverans av våra möbler. Vi tar ansvar för
funktioner och kvalitet oavsett var
möblerna befinner sig i världen.

offecct.com
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