
Format och Material
TELL-US tillverkas som standard i två olika storlekar med ett antal olika ramar. 

TELL-US tillverkas av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. Världsdelarna sticker 

upp ur haven och skapar en effektfull 3D-effekt.

Ytskikt
TELL-US levereras med en laminerad yta i valfria kulörer av Hush. Ytskiktet är 

valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten för att uppnå 

maximal ljudabsorption. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

TELL-US Ljudabsorberande världskarta

FÖRESKRIVNING 

Akustikmiljö TELL-US Ljudabsorberande väggabsorbent med utskuren världs-

karta tillverkad av Ecosund. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Mått: B. 1600 H. 

1200. Specialmått finns. Klädd med Hush: ex. Hush 560 (60155). Råmaterial i 

vitt, svart, grått eller brunt. Ram finns i vitt och svart.

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 TELL-US ytskikt B-s1,d0.

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

Tell-Us 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

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

Ram

Metallram Svart 
RAL 9005

02

Lackerad ram 
Annan färg 

(offert)

Metallram Vit  
NCS 0500

01

Kärnmaterial EcoSUND 
Välj färg på kärnmaterialet EcoSUND som är synligt från sidan. 

Vit

01

Svart

02

Grå

03

Brun

04

Översikt
TELL-US har en 3D-känsla vilket skapar ett levande uttryck. Ljudabsorbenten 

är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller 

många gånger kommer från vårt eget tal. TELL-US är en effektiv ljudabsorbent 

tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. 

MONTERING 

TELL-US 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 

De utskurna världsdelarna träder fram och skapar tredimensionell känsla.

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på EcoSUND  3. Välj färg på ram 4. 

Välj tyg (se sid 50) 5. Välj längd på ev montagelist (se sid 51) Exempel på 

artikelnummer: A10071-02-02-119 är en 600x600x50 mm TELL-US och 

absorbent i svart kärnmaterial med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TELL-US 

Format Art nr Hush

1600x1200x50 mm         A10071-  

2400x1200x50 mm    A10072-  

TILLBEHÖR 

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

Priser

44


