Our passion is silence

NATURLIGT LUGN MED
AKUSTIKPANELER I TRÄ
Trä har alltid varit en del av den nordiska livsstilen.
Att vandra fritt i skog och natur och njuta av lugnet
är varje människas rätt sedan urminnes tider.
Med akustikpaneler i trä från I-Wood Denmark®
bjuder vi in det naturliga lugnet som en del av
inredningen med samma självklarhet.
Moderna miljöer med stora öppna ytor och högt i tak,
i kombination med hårda material som sten och glas
gör att ljudet studsar och bidrar till en lång efterklang.
Våra akustikpaneler i trä och ljudabsorberande filt gör
att ljudvågorna bryts och absorberas, vilket skapar en
kortare efterklang. Upplevelsen är att ljudet kommer
från själva ljudkällan utan att studsa runt i rummet.
Detta skapar ett behagligt ljudklimat som dämpar
stress och ökar välbefinnandet.

Varje ribba som lämnar fabriken i Danska Ørnhøj
genomsyras av kvalitet, hållbarhet och innovation.
Estetik och akustik i fin harmoni är resultatet av avancerat
hantverk, där dansk design bjuder in naturen för att skapa
en harmonisk, lugn och nordisk känsla.
Vi arbetar strategiskt och kontinuerligt med hållbarhet.
Vårt övergripande mål är att ständigt verka för en
minskad miljöpåverkan. Allt trä vi använder är CE godkänt och inköpt av FSC-certifierade leverantörer vilket
säkerställer ett hållbart skogsbruk med fokus på växter,
djur och arbetsförhållanden. Filten vi använder består
till 100% av återvunnen plast.

”Våra produkter är listade i Svanens
husproduktportal och kan användas
i Svanenmärkta byggprojekt.”

FÖRDELAR MED I-WOOD DENMARK® AKUSTIKPANELER

Reklektion

Lättmonterad

BRANSCHENS ENKLASTE MONTERING

Innovativ

UNIK DANSK DESIGN MED FINGERSKARV

Diffusion

Ljuddämpande filt

ÅTERVUNNET MATERIAL SOM ABSORBERAR LJUD

Brandhämmande

BEHANDLAD MDF FÖR HÖGRE SÄKERHET

Absorption

Fuktmotståndig

KAN ANVÄNDAS I BADRUM OCH UTOMHUS

Närproducerad

HÅLLBARA OCH NÄRPRODUCERADE PRODUKTER

alfavärde 0,65
Ljudklass C

BRETT UTBUD MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER

STANDARD

TILLVAL DESIGN

MDF

Ljus kärna
Regular

Svart kärna
Mixed

Fanér

Ek

Valnöt

Olja

Svartmålad
Vitmålad

Ytbehandling

Filt

(Vit, Klar, Brun,
Mörkbrun, Svart)

Svart
Grå

* Brandhämmande MDF och Fuktmotståndig MDF går ej att kombinera med Svart kärna
** Specialolja Exteriör får ej användas inomhus i exempelvis badrum

TILLVAL BRAND

TILLVAL FUKT

Brandhämmande

Fuktmotståndig

Endast med ljus kärna*

Flammsäker PU-lack

Endast med ljus kärna*

Specialolja
Exteriör**

NATUR/OBEHANDLAD

VIT

KLAR

BRUN

MÖRKBRUN

SVART

TILLVAL/VALNÖT

TILLVAL/VITMÅLAD

TILLVAL/SVARTMÅLAD

REGULAR

TILLVAL/MIXED

GRÅ FILT

6

SVART FILT

BASIC
Akustikpanelen Basic har raka avslut och är en uppskattad
inredningsdetalj på till exempel vägg eller sänggavel.

Panelerna har minst brandklass D-s2,d2 enligt EN 13823.
Utmärkande: Raka avslut
Vanlig placering: Vägg

Mått: 16x300x2400 mm och 16x300x2780 mm

MEDIO+
Akustikpanelen Medio+ fungerar både som inredningsdetalj
och akustikförbättrare. Baksidan av panelen har urfrästa

akustikfält som gör att ljudet kan absorberas genom filten.
Panelerna har minst brandklass D-s2,d2 enligt EN 13823.
Utmärkande: Raka avslut + Akustikfält
Vanlig placering: Vägg

Mått: 16x300x2400 mm och 16x300x2780 mm

PRO+
Akustikpanelen Pro+ är perfekt när du behöver skarva för att

klä den tilltänkta ytan. De unika fingerskarvarna ger ett sömlöst
intryck med rena, raka linjer. Pro+ har urfrästa akustikfält på
baksidan som gör att ljudet kan absorberas genom filten.
Panelerna har minst brandklass D-s2,d2 enligt EN 13823.
Utmärkande: Fingerskarvar + Akustikfält
Vanlig placering: Tak

Mått: 16x300x2400 mm

AVSLUTNINGSLIST
Avslutningslisterna med filt är ett perfekt avslut på
väggpaneler, sänggavlar och liknande.
Utmärkande: List med fanér 2 sidor och filtkant
Mått: 16x42x2400 mm och 16x42x2780 mm

KANTLIST
För att få en perfekt finish finns kantlister i olika mått
som kan användas runt fönster och dörrar.
Utmärkande: List med fanér 3 sidor utan filtkant
Mått: B 20, 70, 140 eller 300 mm x L 2780 mm

MULTI FRAME
Multi Frame är en elegant detalj som gör det lilla extra
för ett perfekt ribbtak. Ramen används för spotlights och
ventilationsuttag.
Mått: 136x136 mm (100x100) och 186x186 mm (150x150)

HYLLOR
Våra oljade och fanerade hyllor ger ett enhetligt
intryck och kan användas på väggar, sänggavlar
eller som butiksinredning.
Mått: B 300, 600, 900 eller 1200 mm x D 270 mm

FILTKANTER
Vid montering av takpaneler rekommenderas en filtkant
för att skapa en snygg finish. Filtkanten ger en skuggkant
och blir en rak avdelare som kompenserar ojämnheter.
Mått: Remsa 3x31x2400 mm, Rulle 100 mm x 150 m

FLEXI FRAME
Felix Frame är en smidig lösning för att minska buller. Den
ljuddämpande kärnan hjälper till att skapa ett optimalt ljudklimat. Flexi Frame kan användas på både tak och vägg.
Utmärkande: Ram med dämpande kärna
Vanlig placering: Vägg och Tak

Mått: Går att beställa efter egna önskemål

FLEXI WALL
Flexi Wall är en elegant, ljuddämpande skiljevägg för kontor,
restaurang och hem. Den har en ljuddämpande kärna som tar
bort oönskad efterklang.
Utmärkande: Ram på fot med dämpande kärna
Placering: Golv

Mått: Går att beställa efter egna önskemål

TILLVAL FUKT

EXTERIÖR

Med specialolja

TILLVAL FUKT

INTERIÖR
Utan specialolja

PRIVAT PROJEKT

VILLA VÄRMDÖ

Arkitekt Studio RAM

MONTERING
Med akustikpaneler från I-Wood Denmark® får du
branchens enklaste montering. Alla paneler är
skapade med fokus på säker och enkel montering
för både proffs och hemmasnickare.

VÄGG
https://youtu.be/YeRJFQC_FKI

Scanna QR-koderna och titta på filmerna för tydlig
information om hur du går tillväga när du ska
montera panelerna. Vi älskar enkla lösningar på
komplicerade problem.

VÄGG inkl. isolering
https://youtu.be/TO-p1VjymNM
REKOMMENDERAT C/C-AVSTÅND
600 mm
REKOMMENDERAD STORLEK PÅ DYCKERT
38-50 mm

NINGAR PÅ KOMPLICERADE PROBLEM

TAK
https://youtu.be/ku_o_OotR08

NATURMATERIAL
Akustikpanelerna från I-Wood Denmark® är en naturprodukt i ordets rätta bemärkelse.
Varje sortering kommer därför att avspegla sig i träets naturliga karaktär. Varje panel har sitt
eget uttryck och unika ådring. Därför kan du alltså förvänta dig variation när det gäller både
färg och uttryck. Våra bilder är endast vägledande.

SKÖTSELRÅD
Panelerna kräver minimalt underhåll. Vi rekommenderar endast att borsta av panelerna vid
behov. Naturprodukter kan med tiden variera i både uttryck och färg beroende på omgivning
och förutsättningar.

TEMPERATUR
Panelerna bör förvaras torrt och varmt. Det ger en säker och jämn fukthalt på ca. 4-10 %.
Rummet, där panelerna ska monteras, ska därför också vara torrt och varmt – samt uppvärmt
till ca. 17-21 grader. Vi rekommenderar en luftfuktighet på omkring 30-60 %.
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