MODERNE
AKUSTIKLØSNINGER
MED ACUWOOD AKUSTIKPANELER

DANSKPRODUCERET KVALITETSPRODUKT
FRA SIGA DESIGN I NYKØBING MORS
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NÅR LYD BLIVER
EN NATURLIG DEL
AF ARKITEKTUREN
DET MINIMALISTISKE NORDISKE
LOOK, HVOR TRÆ MØDER STÅL OG
BETON, ER FOR ALVOR BLEVET EN
DEL AF MODERNE ARKITEKTUR.
AcuWood akustikpaneler kombinerer det bedste fra to verdener og forener form og funktion. De tilfører et æstetisk, moderne og tidløst
udtryk og er samtidig markedets mest effektive metode til at fjerne dårlig akustik.
Akustikpaneler fra AcuWood løser de mange
akustiske udfordringer, der ofte opstår i moderne byggerier med mange hårde overflader
og højt til loftet.
AcuWood panelerne kan anvendes på både
vægge og lofter og fås i alle træsorter og farver. Funktionen er med andre ord skjult bag
designet, og indretningen kan derfor ske med
fokus på æstetikken – uden at gå på kompromis med akustikken.
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DANSK KVALITET
OG HÅNDVÆRK
VI HYLDER DE STOLTE DANSKE
TRADITIONER FOR HÅNDVÆRK OG
TRÆBEARBEJDNING, VED EN HØJ
GRAD AF MENNESKELIG INVOLVERING OG ANVENDELSE AF KUN DE
BEDSTE RÅMATERIALER.
Høj kvalitet skabes ikke blot med en effektiv
produktionslinje, men i høj grad af de kritiske
valg og beslutninger som kun et menneske
kan træffe. Derfor er det også mennesker,
som står for kvalitetssikring og udvælgelse af
de materialer, der indgår i vores paneler.
AcuWood er samtidig et resultat af flere års
produktudvikling og optimering af arbejdsprocesser. Målet har fra start været, at skabe et
højkvalitetsprodukt med lang levetid – og ikke
mindst en nem håndtering, da dette sparer tid
og forbedrer den samlede økonomi og investering for kunderne.
Designet af AcuWood akustikpaneler har foruden et stærkt æstetisk fokus været koncentreret omkring ibrugtagningen og monteringen
af produktet. At sætte sig i håndværkernes
sted og løse de udfordringer, de møder i forbindelse med opsætning af panelerne, har resulteret i et robust produkt, som er hurtigt at
montere.
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+50%

AKUSTIKDÆMPNING

AcuWood kan nedbringe akustikniveauet med over
50% og bringe et rums lydklasse fra det lovpligtige
minimumsniveau C til den bedste lydklasse A.
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GOD LYD SKABER
GODT INDEKLIMA
GOD AKUSTIK ER AFGØRENDE
FOR AT KUNNE FØRE EN SAMTALE, UDEN AT ANSTRENGE SIG
FOR AT LYTTE.
Derfor er der da også i bygningsreglementet
fastsat et krav om, at bygninger skal have
sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen, herunder også et krav til efterklangstid/rumklang.
Lydkvaliteten i et byggeri måles og inddeles
ifølge Dansk Standard DS 490, i seks
lydklasser fra A-F – og AcuWood akustikpaneler kan levere den bedst
mulige dæmpning, som dermed kan sikre den højeste vurdering.
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AKUSTIKDÆMPNING SOM
ER VÆRD AT FÅ ØJE PÅ
OPNÅ FLOTTERE AKUSTIK
MED ACUWOOD PANELER
TIL LOFTET.
AcuWood akustikpaneler er ideelle
til montering i loftet, og giver markedets bedste dæmpning af akustikken.
Placeringen i loftet tilføjer desuden
et eksklusivt og æstetisk udtryk, og
panelerne bliver således en bevidst
udsmykning i sig selv, og ikke blot
et funktionelt værktøj til at dæmpe
akustikken.
Prisen på AcuWood er desuden
yderst konkurrencedygtig, sammenlignet med traditionelle akustikløsninger til loftet.
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UENDELIGE

KOMBINATIONSMULIGHEDER

AcuWood fås i alle farver og træsorter, så der er rig
mulighed for at ramme præcis det udtryk, du ønsker.
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SKØNHEDEN LIGGER
I DE SMÅ DETALJER
EN SAMLEKVALITET DER
SIGNALERER LANG HOLDBARHED.
Når du lader hånden køre henover
lamellerne, mærker du straks at der
er tale om et kvalitetsprodukt.
Panelerne er, som nogle af de eneste på markedet, fineret med ægte
træ og efterfølgende lakeret med en
klar lak. Dette betyder at de er mere
modstandsdygtige overfor ridser og
skrammer, og at det er muligt at rengøre dem.
AcuWood leveres som standard i
målene 2400 x 600 x 25 mm, men
kan også leveres efter specialmål.
Som de eneste på markedet, kan
panelerne nemlig leveres helt op til
2950mm længde, skråt skåret eller
med udskæringer til fx stikkontakter
og lampeudtag – alt sammen færdigskåret og klar til montering.
Selve monteringen er nemt klaret,
takket være en udførlig monteringsvejledning og de medfølgende indfarvede skruer, som sikrer usynlige
samlinger.
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GOD AKUSTIK ER LIG
MED GOD FORRETNING
BEDRE AKUSTIK SKABER
BEDRE TRIVSEL OG ØGET
PRODUKTIVITET.
En behagelig akustik på arbejdspladsen er en væsentlig faktor, for
et sundt arbejdsmiljø og en høj medarbejdertrivsel.
Mange har oplevet, hvor hårdt det
kan være at føre samtaler i et lokale med dårlig akustik. Et vedvarende ophold i sådanne omgivelser,
kan resultere i misforståelser, øget
stress og sygefravær – og i sidste
ende blive en dårlig forretning for
virksomheden.
AcuWood akustikpaneler skaber et
behageligt lydmiljø, selv i store rum
med mange mennesker. Samtidig giver AcuWood mulighed for at skabe
unikke og skræddersyede løsninger,
takket være vores fleksible produktionsmetoder.
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ACUWOOD.DK
Find inspiration og forhandlere
på hjemmesiden
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Siga Design
Industrivej 31
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: +45 97 71 10 36
www.sigadesign.dk

Bent Fredholm

Ulla Bæk

Flemming Pedersen

Flemming Bæk
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og ordrebehandling
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Siga Design og AcuWood
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