
att patienterna får möjlighet att fokusera på något 

positivt, istället för sitt tillstånd. Låta ögonen följa 

landskapets linjer och upptäcka de många detaljerna. 

Låta sinnet fokusera lite bortanför sjukhusmiljön. 

Forskning visar att konst med natur och djurliv har en 

positiv effekt på patienters förmåga till återhämtning 

under en sjukhusvistelse. Vi har utvecklat ArtPanels 

med motiv som har en avstressande effekt genom  

Patientnära konst på ett nytt sätt.

Silentia ArtPanelsTM

”De gröna färgerna ger lugn och ro, får oss att varva ner och låta saker ha sin 

tid. Kon förmedlar trygghet och lugn där hon står i hagen och tittar på oss, 

en stabil följeslagare sedan generationer och tiden har sin gång. Det är  

därför jag gärna gestaltar kor och natur i mina bilder. Det var en spännande 

utmaning att jobba med det smala och höga formatet. Betraktarens blick 

följer landskapets böljande linjer, från den nära förgrunden upp mot den 

avlägsna horisonten.”

Magnus Reisne  •  Konstnär och svensk landskapsmålare.
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 6105-AF-O 1,25 m 1,45 m
 6205-AF-O 1,25 m 1,65 m
 6305-AF-O 1,25 m 1,85 m

 6107-AF-PH 1,75 m 1,45 m
 6207-AF-PH 1,75 m 1,65 m
 6307-AF-PH 1,75 m 1,85 m

 6109-AF-RWG 2,25 m 1,45 m
 6209-AF-RWG 2,25 m 1,65 m
 6309-AF-RWG 2,25 m 1,85 m

VIKSKÄRMAR VIKSKÄRMAR
ANTAL PANELER ANTAL PANELERLÄNGD LÄNGDHÖJD HÖJD

ART. NR.
Förvald  

kombination

ART. NR.
Förvald  

kombination

Hitta höjd och antal paneler som passar din skärmlösning från Silentia bäst. ArtPanels kombineras med vita paneler.

Tabellen visar våra standardstorlekar med 0,5 m längdintervall. Skärmen kan även fås i intervall om 0,25 m om total längden ligger mellan 0,75 m och 3,75 m. Samtliga standardhöjder – 1,45 m, 1,65 m och 1,85 m 
– kan sänkas med 0,1 m genom anpassning av hjulbenen. Hjulbenens höjd bestäms vid din beställning. OBS! De längsta skärmarna (12–15 sektioner) är avsedda för L-formade avskärmningar runt sänggavlar. 

Panelhöjd

1,85 m

1,65 m

1,45 m

 6111-AF-OHP 2,75 m 1,45 m
 6211-AF-OHP 2,75 m 1,65 m
 6311-AF-OHP 2,75 m 1,85 m

 6113-AF-WGOR 3,25 m 1,45 m
 6213-AF-WGOR 3,25 m 1,65 m
 6313-AF-WGOR 3,25 m 1,85 m

 6115-AF-RPGW 3,75 m 1,45 m
 6215-AF-RPGW 3,75 m 1,65 m
 6315-AF-RPGW 3,75 m 1,85 m

1)

1)

Kontakta Silentia för vidare information

Returning (R)
På väg hem.  
Mjölkdags. Följ  
den trygga stigen 
hemåt. 

Waiting (W)
Korna samlas och 
väntar vid grinden.  
I livet har vi också 
stunder av väntan,  
där vi kan finna ro. 

Grazing (G)
Korna betar, får frisk 
luft och rör sig runt  
i hagen. Naturliga 
behov för ett hälso-
samt liv.

Observing (O)
Stora bruna ögon, en 
symbol för harmoni.  
Kor som betraktar dig 
på avstånd. Jag ser dig, 
du finns.

Ploughing (P)
Natur och teknik i 
samarbete. Plogens  
fåror ger landskapet  
nya linjer.

Harvesting (H)
Naturens belöning för 
tålamod och hårt arbete. 
När vi sår ett litet frö  
kan vi senare skörda 
frukterna, i naturen  
såväl som i livet.
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ArtPanels 6 inspirerande motiv i harmonierande färger. De vattenbaserade oljefärgernas klara och transparenta känsla förstärks 
med Silentia Daylight Screen där dagsljuset lyser igenom och ger bilderna liv. ArtPanels används med vita paneler mellan bilderna då 
den vita ytan blir som väggarna på ett galleri.

silentia.se

S I L E N T I A  S K Ä R M S Y S T E M   |  The Original Privacy Screen


