
COLLAGE  Ljudabsorberande anslagstavla
COLLAGE är anslagstavlan som förbättrar akustiken.

Ytskikt
COLLAGE levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. 

Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan 

att lämna märken. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Format och Material
COLLAGE tillverkas i sex standardformat (se SINGLE för andra format). Alla 

absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt 

unika kärnmaterial EcoSUND. 

Ramar

VÄGG- OCH TAKABSORBENTERCOLLAGE  LJUDABSORBERANDE ANSLAGSTAVLA

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö COLLAGE. Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. 

Kärnmaterial EcoSUND. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat.

Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Klädd med: Hush eller 

Akustikduk (enda alternativen)

RENGÖRING 

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt 

vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND 

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller COLLAGE de brandtekniska 

fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING 

COLLAGE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar 

i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret 

montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. 

AKUSTISKA EGENSKAPER 

Produkt    Ytskikt Konstr. höjd  63 125 250 500 1´ 2´ 4´ αw

Collage Trevira 50 0,05 0,30 0,60 0,95 1,0 0,95 0,85 0,90

50 mm Trevira 100 0,10 0,35 0,75 1,0 1,0 0,90 0,90 0,95

Metallram Svart

RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg 

(offert)

Metallram Vit 

NCS 0500

01

COLLAGE är en uppskattad produkt både i skolor och på kontor.

Övrigt

COLLAGE förenar de två funktionerna ljudmiljö 

och anslagstavla på ett estetiskt och praktiskt sätt.

Översikt
COLLAGE lämpar sig väl i skol- och kontorsmiljöer där man behöver kunna 

överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är effektiv mot 

tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger 

kommer från vårt eget tal. COLLAGE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av 

EcoSUND som består av återvunnen PET. 

Priser  
Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj tyg (se sid 50)  

4. Välj längd på ev montagelist (se sid 51) Exempel på artikelnummer: 

A10051-02-119 är en 600x600x50 mm COLLAGE med lackerad svart ram 

klädd med tyg (röd Hush).

COLLAGE 

Format Art nr Akustikduk Hush Blazer Lite

600x600x50 mm A10051- 

1200x600x50 mm A10052- 

1200x900x50 mm A10053- 

1200x1200x50 mm A10054- 

1600x1200x50 mm A10055- 

2400x1200x50 mm A10056- 

TILLBEHÖR 

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 51
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