
 KONTORSLANDSKAP, PERSONALMATSALAR, 

KORRIDORER, KONFERENSLOKALER OCH 

ANDRA MILJÖER MED AKUSTIKPROBLEM 
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L O V E  A R T  K I L L  N O I S E

VÄLJ DINA FAVORITKONSTVERK, 
MÖNSTER, FÄRGER OCH MATERIAL TILL DEN 

UTBYTBARA DUKEN



8 goda skäl 
att välja AKUART

UTBYTBAR DUK
Alla akustiklösningar från AKUART 

SmartArt-kollektion levereras med 

utbytbar duk. Detta ger möjlighet 

att löpande byta och anpassa 

det visuella uttrycket - i längden 

en särskilt besparande lösning 

eftersom du då bara behöver byta 

ut duken för att uppdatera det 

visuella uttrycket. Den utbytbara 

duken kan till och med tvättas i 40 

grader utan att vare sig tryck eller 

färger skadas. Perfekt för enkelt 

och hygieniskt underhåll.

SKRÄDDARSYDDA 
DESIGNLÖSNINGAR
Den skräddarsydda AKUART-

designen bygger på en tryckt 

duk som ger möjlighet att skapa 

akustikbilder med valfritt motiv, 

i exakt den storlek du behöver. 

Detta gör AKUARTs lösningar lätta 

att anpassa efter varje rumstyp och 

inredningsstil. Välj ett konstverk i 

AKUARTs stora galleri eller välj ett 

personligt fotografi, din favoritfärg 

eller ditt favoritmönster och få 

exakt den lösning som passar dina 

behov.

KOMPLETT, INKLUSIVE 
GRAFISK SERVICE
När du väljer AKUART får du samtidigt 

assistans av AKUARTs skickliga 

grupp av grafiska designers. Utöver 

att vara experter på bildbehandling 

är de också exceptionellt kreativa 

och säger aldrig nej till en 

designutmaning. Behöver du hjälp 

att säkerställa kvaliteten på ditt eget 

personliga konstverk, eller saknar 

du en idé för ett inredningsprojekt, 

står laget alltid till förfogande.

TEXTILIER AV HÖGSTA 
KVALITET
AKUART tillverkas också med 

dukar av kvalitetstextilier från de 

bästa europeiska tillverkarna. 

Textilierna spänner över allt från 

kanvasvävt panelmaterial till 

mjukt, vävt möbeltyg med en filtad 

finish. Textilierna finns i en mängd 

starka färger, samt ett urval av 

utsökta mjuka nyanser.

KLASS A ÄVEN GENOM 
DIREKT MONTERING PÅ VÄGG
AKUART erbjuder marknadens 

högsta funktionalitet inom 

väggabsorbenter. Alla AKUART-

produkter testas av oberoende 

akustiker i enlighet med de högsta 

standarderna på marknaden. 

De senaste testerna visar 

överlägsen akustisk prestanda 

i frekvensområdet 125-4000 Hz. 

Detta betyder att du alltid kan 

lita 100  % på AKUARTs akustiska 

funktionalitet också genom direkt 

montering på vägg.

INGEN BEGRÄNSNING AV 
DET VISUELLA UTTRYCKET
AKUART erbjuder obegränsade 

möjligheter när det gäller att välja 

konst, mönster och färger till din 

akustiklösning. Den funktionella 

designen, baserad på en tryckt 

duk, gör det möjligt att trycka 

alla konstverk (som godkänts av 

copyrightinnehavaren) eller varje 

färg på duken.

K I L L  N O I S E L O V E  A R T

A K U A R T  -  D E N  O P T I M A L A  L J U D A B S O R B E N T E N
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STORT, EXKLUSIVT
BILDGALLERI 
AKUART är passionerade för konst. 

Därför arbetar vi konstant med att 

bygga ut vårt unika galleri med 

konstverk från nya konstnärer. 

I galleriet hittar du både 

vackra konstverk från AKUARTs 

omfattande samarbete med 

intressanta fotografer, konstnärer 

och grafiska designers samt 

konstverk tillverkade av AKUARTs 

egna grafiker och fotografer.

KORT PRODUKTIONSTID 
OCH SNABB INSTALLATION
Trots att AKUART är en 

skräddarsydd produkt är 

produktionstiden densamma 

som för standardprodukter. 

Leveranstiden är endast 10-14 

dagar efter orderbekräftelsen. Det 

går också snabbt att installera 

AKUART produkterne dä alla 

lösningar kommer fullt monterade 

(med undantag för stora format), 

klara att hängas upp eller 

monteras på fötter. 
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AKUART är en helt ny typ av ljudabsorbenter som på ett unikt sätt 

kombinerar enastående akustisk prestanda, textilytor av hög kvalitet samt 

de senaste tryckteknikerna. Med denna nya kollektion av ljudabsorbenter 

behöver du inte längre välja mellan tråkiga standardlösningar från ett 

begränsat produktsortiment. När du väljer AKUART får du total frihet när det 

gäller det visuella uttrycket, formen och formatet, men till standardpriser. 

Du får en utbytbar duk, grafisk service, kort produktionstid och tillgång till 

AKUARTs stora, exklusiva bildgalleri. Detta gör AKUARTs lösningar till de 

attraktivaste och elegantaste på marknaden för akustiska produkter.  
5
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AKUART KLASSIFICERAS I 
BÄSTA LJUDABSORPTIONS 
KLASS A OCKSÅ GENOM 
DIREKT MONTERING PÅ VÄGG
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KÄRNMATERIAL  
FRÅN ECOPHON 
AKUSTISK EFFEKT DU KAN RÄKNA MED 
AKUART-produkter är tillverkade av ytterst effektivt och helt certifierat 

ljudabsorberande kärnmaterial fra Ecophon AB. Detta ger en akustisk 

prestanda som är suverän på marknaden och som samtidigt lever upp till de 

allt hårdare kraven och de nya bestämmelserna för rumsakustik. De skärpta 

kraven och ett ständigt ökande fokus på akustik understryker betydelsen av 

effektiva väggabsorbenter. Minst 10-15 % av rummets totala ljudabsorberande 

material bör placeras på väggarna, i skolor, samlingssalar och kontor m. m. 

AKUART är därför en perfekt lösning för effektiv akustikreglering, särskilt i 

miljöer med höga krav på rumsakustiken. 



AKUART har noggrant valt ut konstverk och varit kurator för samlingar som gör det möjligt att skapa ett unikt uttryck. Det är inga 

begränsningar när det gäller storlek på bildserier och konstverk eftersom alla har satts upp i storformattryck av AKUARTS grafiska 

formgivare. Se de många motiven i onlinegalleriet och hitta inspiration i de imponerande olika kategorierna - måleri, fotografi, grafisk 

konst, illustration, mönster m.m.

AKUART ONLINE GALLERI 

AKUART 
KONSTVERK 

www.akuartgallery.com

AKUART 
GRAFISK SERVICE
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REFERENS
PROJEKT

När du väljer AKUART får du samtidigt tillgång till 

AKUARTs skickliga team av grafiska formgivare. 

Utöver att vara experter på bildbehandling är 

de också exceptionellt kreativa och älskar varje 

designutmaning. Antingen det handlar om att 

säkerställa kvaliteten på tryckfiler eller att få hjälp 

med att visualisera ett lösningsförslag, står teamet 

till förfogande.

KOMPLETT, INKLUDERAD GRAFISK SERVICE 

Med AKUART är det möjligt att trycka egna motiv. 

Det betyder att AKUART kan användas för att 

avspegla organisationens eller institutionens 

visuella identitet. Med denna typ av skräddarsydda 

lösningar kan AKUARTs grafiska designteam också 

hjälpa till med att utarbeta ett starkt visuellt 

koncept och säkerställa att kvaliteten på trycken är 

av högsta kvalitet.  

    

PERSONLIG KONST
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ABSORPTION  SA-60
Alla AKUART-produkter är testade av oberoende 

akustiker. Detta betyder att arkitekter, byggnadskonsulter 

och inredningsdesigners kan lita på AKUARTs akustiska 

egenskaper till 100 %. 

Absorptionsklassifikation: Klass A

Absorbering:  α = 0.95

AKUSTISKT KÄRNMATERIAL    
Absorption:  Testresultat i enlighet med EN ISO 354

   Klassifikation A i enlighet med EN ISO 11654 

Brandsäkerhet:  Klassifikation A2 i enlighet EN ISO 1182.

Miljö:    Inomhusklimatmärkt, CE-märkt, rekommenderas av  

   det svenska Astma och Allergiförbundet, den finska 

   M1-emissionsklassifikationen för byggvaror, det   

   internationella återvinningsmärket. 

DUK 
Brandsäkerhet:  Klassifikation B-s1 i enlighet med DIN EN 13501-1

Miljö:   Testat fritt från skadliga ämnen i enlighet med OEKO-TEX 100

Skõtsel och underhåll: Tål daglig damning, dammsugning och avtorkning med fuktad duk. 

   Tål maskintvätt med skonsamt tvättprogram i 40 grader.  

PRODUKTBESKRIVNING
AKUART SmartArt 60 är en ljudabsorberande bild med utbytbar duk. Akustikreglering i 

högsta absorptionsklass (Klass A) i kombination med grafiskt tryck i extremt hög kvalitet. 

Den innovativa designen gör det möjligt att demontera duken, vilket säkerställer att 

trycket enkelt kan uppdateras, ändras och hållas rent. SmartArt-designen gör det möjligt 

att trycka storlekar ända upp till 3x25 meter i ett stycke.

SPECIFIKATIONER
Produkt:  Inramad akustikbild

Kärnmateriel:  40 mm tät glasull

Duk:  Polyesterblandning

Skivtyp:  Väggpanel

Ram:   60 mm pulverlackerad aluminiumprofil (svart, vit, grå)

Vikt:   6,4 kg per m2

Montering: Monteras med väggbeslag

FUNKTIONER
Duken är utbytbar och kan lätt demonteras från ramen 

med hjälp av AKUART-märket. Duken kan tvättas i ett 

skonsamt tvättprogram på 40 grader.

AKUART 
SMARTART 60
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ABSORPTION SA-36  
Alla AKUART-produkter är testade av oberoende 

akustiker. Detta betyder att arkitekter, byggnadskonsulter 

och inredningsdesigners kan lita på AKUARTs akustiska 

egenskaper till 100 %. 

Absorptionsklassifikation: Klass C

Absorbering:  α = 0.60

PRODUKTBESKRIVNING
AKUART SmartArt 36 är en ljudabsorberande bild med utbytbar duk. Akustikreglering 

kombineras med grafiskt tryck i extremt hög kvalitet. Den innovativa designen gör det 

möjligt att demontera duken, vilket säkerställer att trycket lätt kan ersättas och hållas 

rent. SmartArt-designen gör det möjligt att trycka storlekar ända upp till 3x25 meter i ett 

stycke. Därför är denna lösning särskilt idealisk om du vill att det visuella uttrycket i din 

akustiklösning ska gå att byta ut eller om bilder i stora format behövs.

SPECIFIKATIONER
Produkt:  Inramad akustikbild

Kärnmateriel:  20 mm tät glasull

Duk:  Polyesterblandning

Skivtyp:  Väggpanel

Ram:   36 mm pulverlackerad aluminiumprofil (svart, vit, grå)

Vikt:   4,2 kg per m2

AKUART 
SMARTART 36
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AKUSTISKT KÄRNMATERIAL    
Absorption:  Testresultat i enlighet med EN ISO 354

   Klassifikation C i enlighet med EN ISO 11654 

Brandsäkerhet:  Klassifikation A2 i enlighet EN ISO 1182

Miljö:    Inomhusklimatmärkt, CE-märkt, rekommenderas av  

   det svenska Astma och Allergiförbundet, den finska 

   M1-emissionsklassifikationen för byggvaror, det   

   internationella återvinningsmärket. 

DUK 
Brandsäkerhet:  Klassifikation B-s1 i enlighet med DIN EN 13501-1

Miljö:   Testat fritt från skadliga ämnen i enlighet med OEKO-TEX 100

Skõtsel och underhåll: Tål daglig damning, dammsugning och avtorkning med fuktad duk.

   Tål maskintvätt med skonsamt tvättprogram i 40 grader.  

FUNKTIONER
Duken är utbytbar och kan lätt demonteras från 

ramen med hjälp av AKUART-märket. Duken kan 

tvättas i ett skonsamt tvättprogram på 40 grader.
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610 x 610 1210 x 610 1210 x 810 1510 x 1010 1210 x 1210 1520 x 1210 1210 x 1810 1210 x 2400

STANDARDFORMATER (BxHxD)
610X610X60 mm | 1210x610x60 mm | 1210x810x60 mm | 1510x1010x60 mm 

1210x1210x60 mm | 1520x1210x60 mm | 1210x1810x60 mm | 1210x2400x60 mm

Alla standardstorlekar kan tillverkas 

antingen vertikalt eller horisontellt.

SKRÄDDARSYDDA FORMAT (BxHxD)
Den smarta AKUART-designen gör det möjligt att trycka både specialformat och 

storformat på upp till 3x25 m i ett stycke. 

Skräddarsydda format räknas ut efter standardkvadratmeterpriser och medför 

inga ytterligare kostnader.

SMARTART
DESIGNMÖJLIGHETER

RAMFÄRGER

VIT
Färg RAL 9016

Glans 30 %

SVART
Färg RAL 9005

Glans 05 %

GRÅ
Färg RAL 7040

Glans 30 %

SPECIALFÄRGER

RAL
Alla RAL-färger är tillgängliga. Vid specialframställda färger 

debiteras extra avgift.

?



AKUART 
SMARTWALL
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KLASS A 
EN ISO 11654
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AKUSTISKT KÄRNMATERIAL    
Absorption:  Testresultat i enlighet med EN ISO 354

   Klassifikation A i enlighet med EN ISO 11654 

Brandsäkerhet:  Klassifikation A2 i enlighet EN ISO 1182

Miljö:    Inomhusklimatmärkt, CE-märkt, rekommenderas av  

   det svenska Astma och Allergiförbundet, den finska 

   M1-emissionsklassifikationen för byggvaror, det   

   internationella återvinningsmärket. 

DUK 
Brandsäkerhet:  Klassifikation B-s1 i enlighet med DIN EN 13501-1

Miljö:   Testat fritt från skadliga ämnen i enlighet med OEKO-TEX 100

Skõtsel och underhåll: Tål daglig damning, dammsugning och avtorkning med fuktad duk.

   Tål maskintvätt med skonsamt tvättprogram i 40 grader.  

FUNKTIONER
Duken på både fram- och baksidan är utbytbar 

och kan lätt demonteras från ramen med hjälp av 

AKUART-märket. Duken kan tvättas i ett skonsamt 

tvättprogram på 40 grader.  

PRODUKTBESKRIVNING
AKUART SmartWall är en helt ny typ av skärmvägg. Den är unik på därför att de tryckta 

dukarna på både fram- och baksidan går att byta ut. Detta gör det möjligt att skapa ett 

annorlunda visuellt uttryck beroende på vilken sida av skärmväggen du tittar på. AKUART 

SmartWall är kategoriserad i absorptionsklass A, den bästa möjliga absorptionsklassen. 

Detta säkerställer att ljudutbredningen i närområdet stoppas effektivt. Skärmväggen 

absorberar upp till 95 % av den ljudenergi som träffar den i frekvenserna 500-4000Hz. 

Denna skärmvägg är perfekt för alla typer av organisationer där ljud från t.ex. servrar, 

skrivare, kollegor m.m. skapar akustiska problem. 

SPECIFIKATIONER
Produkt:  Skärmvägg med utbytbara textildukar

Kärnmateriel: 40 mm tät glasull

Duk:  Polyesterblandning

Ram:   60 mm pulverlackerad aluminiumprofil (vit)

Fötter:   Stål med vit pulverbeläggning

Hjul:   Kant - polyamid i vitt, hjulbana - polyuretan

ABSORPTION  SW
Alla  AKUART-produkter är testade av oberoende 
akustiker. Detta betyder att arkitekter, 
byggnadskonsulter och inredningsdesigners 
kan lita på AKUARTs akustiska egenskaper till 
100 %. 

Absorptionsklassifikation: Klass A
Absorbering:  α = 0.95
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STANDARDFORMATER (BxHxD) 
1210X1520X60 mm | 1520x1520x60 mm | 2000x1520x60 mm

2000x1210x60 mm | 1810x1210 mm 

SKRÄDDARSYDDA FORMAT (BxHxD)
Den smarta AKUART-designen gör det möjligt att leverera skräddarsydda format på 

upp till b:2,7 x h:1,8 meter i ett stycke. 

Skräddarsydda format räknas ut efter standardkvadratmeterpriser och medför 

inga ytterligare kostnader. ?

1210 x 1520 2000 x 12102000 x 1520 1810 x 12101520 x 1520

RAM / FOT

HJUL 

03 | BOOMERANG WHEELS

02 | BOOMERANG

01 | WINGS

FÖTTER

VIT
Färg RAL 9016 

Glans 30 %

SMARTWALL
DESIGNMÖJLIGHETER

RAM / FOT SPECIALFÄRGER

RAL
Alla RAL-färger finns att få. Vid specialframställda färger 

debiteras extra avgift.

?



        Janus Langhorn
    Akuart agent Sweden
 janus@ugetthepicture.com
        +46 733828428


