
God akustik for både ører og øjne
Uldfilt har fra naturens side gode akustiske 
egenskaber. Materialet absorberer således 
rumstøj, trinlyde og lignende og bidrager 
dermed til at optimere arbejdsglæden i kon-
tormiljøer, mødelokaler, konferencerum mv.

Oplevet vs. målt
Ved tekniske målinger af filtens lydab-
sorberende egenskaber er resultaterne 
naturligt nok ikke på niveau med eksempel-
vis specialudviklede akustikplader. Omvendt 
viser erfaringer, at brug af filt ved indret-
ning af bygninger typisk giver en mærkbar 
oplevet effekt på akustikken.

Når den menneskelige hørelse og de tørre 
tal ikke nødvendigvis kommer til den samme 
konklusion, hænger det formentlig sammen 
med den behagelige følelse, uldfilten tilfører 
omgivelserne. Det er ganske enkelt rart at 
være i rum med et naturmateriale som filt.

Akustikprodukter
Ud over den lydabsorberende effekt ved 
Frasters filtprodukter i almindelighed 
tilbyder vi en række deciderede akustikpro-
dukter. Disse er monteret på akustikplader 
eller andre lydabsorberende materialer og 
er testet af Grontmij-Carl Bro (i dag Sweco) 
i henhold til DS/EN ISO 354 og DS/EN ISO 
11654.

Twister
Twister er en serie designmoduler i forma-
tet 88 x 88 cm. Modulerne leveres med 5 
mm uldfilt monteret på 20 mm eller 40 mm 
lydabsorbent, EcoSound, Recycled PET og 
plantefibre. Hvert modul har en ramme i 
metal eller træ.

De 19 forskellige mønstre og 31 farver 
kan frit kombineres efter ønske. Samtidig 
kan modulerne drejes 90 grader og sam-
mensættes i større enheder, hvorved de 
kreative muligheder bliver nærmest uende-
lige.

Twister fås også i den lettere variant Plus. 
Disse moduler er monteret på 10 mm 
formstabile akustikplader og har ingen 
ramme. Det giver et lettere udtryk, der 
yderligere understøttes af den elegante 
montageløsning, hvor modulerne ”svæver” 
50 mm fra væggen.

Modi
Modi er en transportabel rumdeler 
bestående af en fast trækerne monteret 
med akustikplader på begge sider og 
beklædt med 3 mm uldfilt.

Mål inklusiv hjul og håndtag:
Højde 158 cm, bredde 95 cm, dybde 11 cm.

På fraster.dk kan du finde en testrapport 
om Modis lydabsorption, herunder måling af 
ækvivalent absorptionsareal.

Akustik for øjet
Akustik handler i begrebets egentlige betyd-
ning om lyd. Taler vi om ”arbejdsro”, skabes 
den imidlertid ikke alene ved at reducere 
uønsket støj og rumklang, men i lige så høj 
grad ved at begrænse visuelle forstyrrelser.

Når det handler om den form for ”visuel 
akustik”, er en lang række af Frasters 
filtprodukter særdeles velegnede til at 
afskærme – enten permanent eller som 
fleksible løsninger, der kan benyttes efter 
behov. Læs mere på fraster.dk. Modi
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