
PRESSEMEDDELELSE 
FRASTER  
 

Akustisk filtdesign der forkæler flere sanser 
 
PLUS hedder nye akustik-løsning fra danske FRASTER – til væggen eller 
som rumdeler. Det danske design har allerede fået præmiere på en ny 
international restaurant i Rotterdam i Holland 
 
Filt filtrerer og blødgør lyden. Med flotte farver og moderne mønsterudtryk udfordrer filten 
samtidig øjet. Og filtrer det hele sammen til behagelige omgivelser, hvor det er nemmere at 
koncentrere sig, mødes, tale sammen eller måske tænke ud af boksen.  
Alle de fordele bruger det danske designfirma FRASTER til at skabe at skabe unikke inde-miljøer 
med personlighed og fokus på god akustik. 
Filt er et klassisk, traditionelt og behageligt naturmateriale, som FRASTER har udviklet til moderne 
og personlige akustik-løsninger. Senest med lanceringen af serien PLUS: 
- Akustikløsninger i filt er forkælelse af sanserne. Filt dæmper lyde, og med fokus på form, farver 
og design appellerer materialet til både øjet, sjælen og miljøet i et rum, siger chefdesigner Trine 
Neve, FRASTER. 
PLUS-akustikløsningerne udvikler FRASTER i samarbejde med kunderne. Udgangspunktet er 
akustikplader beklædt med filt på forsiden. 
- PLUS har ingen ramme, hvilket understreger det enkle designudtryk, siger Trine Neve. 
Kunderne kan vælge mellem tyve mønstre og 31 filtfarver – eller skabe sit helt eget udtryk i 
samarbejde med FRASTER. Akustikløsningen fås både i standardstørrelser og tilpasset kundernes 
behov – som dekoration på væggen eller som rumdeler.  
Et af de første steder PLUS er brugt til at bløde lyden op og matche et moderne miljø er i 
restauranten Rozzario i hollandske Rotterdam, som med succes har brugt PLUS som filtrammer på 
væggen. 
- PLUS giver stilen i rummet karakter, samtidig med at samtaler og interaktion i restauranten får 
en både behageligere og rundere lyd, siger Trine Neve. 
ILLUSTRATION: 
Restauranten Rozzario i Rotterdam i Holland har med succes brugt de nye akustikskærme PLUS fra 
danske FRASTER på væggen som både æstetisk og akustisk løsning i rummet 
 
Se mere på www.fraster.dk 
For yderligere information kontakt: 
Trine Neve, chefdesigner, Fraster, Mobil: +45 23 20 51 57. Mail: neve@fraster.dk 
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