
Ljudabsorberande lamellgardin

S INUS

Sinus är en ljudabsorberande lamellgardin 
med unik design för alla typer av offent-
liga rum och kontorsmiljöer.
Lamellerna tillverkas i 5 mm tjock ullfilt 
med en skuren kant som följer formen av 
en sinuskurva. När de monteras mot ett 
glasparti eller en vägg ger kurvorna ett 
spännande skuggspel. Den vackra ullen 
skänker rummet en känsla av kvalitet och 
egen karaktär samtidigt som ljudmiljön 
förbättras. Lamellerna absorberar ljud i 
både öppet och stängt läge.                   

Med helt öppna lameller får man dessut-
om möjlighet till utblickar, öppenhet och 
ljus i rummet. I den färdiga gardinupp-
ställningen kombineras fyra olika lamell-
typer. Varje typ har sin egen kurva och 
kulör. Sinus finns i tre färgställningar:
Tove (vit-blå-grön), Aina (vit-grå) och Pla-
in (helt i vitt).

Egenskaper
PASSAR MYCKET BRA TILL STÖRRE FÖNSTER

LAMELLERNA VINKLAS ENKELT UPP TILL 180°

LAMELLERNA  ABSORBERAR LJUD REGLERAS ENKELT MED STAV

ERBJUDS ÄVEN TILL SNEDSKURNA FÖNSTER



SINUS
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Kulkedja

MAXBREDD: 300 cm

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Beslag för horisontell eller vertikal yta

HÖ JD : Upp till 300 cm

VÄV: Tove, Aina eller Plain kollektionen

T I LLVAL : Väggkonsol

FÄRGER HÅRDVARA : Vit

Grå

SINUS 

Installation
•  Lame l l e rna  monteras  i  en   a lumin iumskena . 
Skenan monteras  med bes lag  ant i gen  mot  väg gen 
e l l e r  d i rekt  upp i  tak .

Styrning
•  Manövreras  med h jä lp  av  ku lked ja 

Hårdvara
•  Lame l l e r  f rån  f y ra  o l i ka  pr i sgrupper  kan  vä l j as
•  P l as tdeta l j e r  f i nns  i  v i t  fä rg
•  Kassett  och  under l i s t  e rb juds  i  v i t  fä rg ;  under-
l i s ten  går  även  att  få  i  fä rgerna  brun ,  svar t  och  grå

Mjukvara
•  Lame l l e rna  t i l lve rkas  i  5  mm t jock  u l l f i l t  med en 
skuren  kant  som fö l j e r  fo rmen av  en  s inuskurva .
S inus  bestä l l s  och  l evereras  måttanpassad  och  i 
någon av  de  t re  fä rgs tä l l n ingarna ,  Tove ,  A ina  e l l e r
den  he l t  v i ta  P l a in .

Tekniska detaljer
•  Du vä l j e r  s j ä lv  v id  bestä l l n ing  om reg laget  ska 
p laceras  på  höger  e l l e r  vänster  s ida

WWW.DRAPERSOLSK YDD . S E   I N FO@DRAPEREUROPE . S E

Tove       Aina       Plain

FÄRGSTÄLLNINGARSINUS I RUMMET TEKNISK INFORMATION

Sinus är en ljudabsorberande lamellgardin med unik design 
för alla typer av offentliga rum och kontorsmiljöer.
Lamellerna tillverkas i 5 mm tjock ullfilt med en skuren 
kant som följer formen av en sinuskurva. När de monteras 
mot ett glasparti eller en vägg, ger kurvorna ett spännande 
skuggspel. Den vackra ullen skänker rummet en känsla av 
kvalitet och egen karaktär samtidigt som 
ljudmiljön förbättras.

Lamellerna absorberar ljud i både öppet 
och stängt läge. Med helt öppna lameller 
får man dessutom möjlighet till utblickar,  
öppenhet och ljus i rummet.  
I den färdiga gardinuppställningen kombineras 
fyra olika   lamelltyper (se Typ 1-4). Varje typ har sin 
egen kurva och kulör. Sinus fi nns i tre färgställningar: 
Tove (vit-blå-grön), Aina (vit-grå) och Plain (helt i vitt).
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Ljudet i ett rum reflekteras i tre riktningar. Mellan golv och tak 
absorberas det ofta snabbt av ljudabsorberande undertak och textil-
mattor. Men mellan hårda väggar och glaspartier hinner ljudet ofta 
reflekteras många gånger. Då kan akustiken upplevas som dålig även 
om det finns en stor mängd ljudabosrbenter i rummet. Fenomenet är 
särskilt framträdande i små rum, t ex mötesrum med mycket glas.
De redovisade ljudabsorptionsvärdena gäller för 5 mm ullfilt som hänger 
slätt på ca 100 mm distans från en vägg. Monterad så är den akustiskt likvärdig med t ex 
20 mm mineralullsabsorbent (diktmonterad), 30 mm mineralullskiva med akustikputs på (diktmonterad) eller 
100% veckad, kraftig sammet. Sinus kan komplettera och i vissa fall helt ersätta ett vanligt ljudabsorberande 
undertak. Nedan: mätning i efterklangsrum enl. SS/EN ISO 354, utvärdering enl. SS/EN ISO 11654.

Gardinuppställningen monteras i en vitlackerad alumi-
niumskena. Skenan monteras med beslag antingen mot 
vägg eller direkt upp i tak.
De skurna lamellerna har en speciellt framtagen infästning 
mot skenans vagnar för att klara filtens vikt och tjocklek. 
Lamellerna hänger fritt, utan avståndskejdor eller vikter i 
nederkant. Filtens tjocklek gör lamellerna formstabila.

  
Sinus kan manövreras manuellt med stav för en barnsäker lösning, 
med kulkedja  eller med motoriserad skena med fjärrkontroll. 
Maxhöjd för en lamellgardinuppställning är 280 cm och maxbredd 300 cm. 
Bredden på lamell följer standarden på 127 mm vilket gör att paketstorleken 
när lamellerna är infällda blir mindre. 

 
Med Sinus kan man på ett enkelt sätt reglera både ljud och ljus i ett rum. Den unika designen 
och naturmateralet ull ger dessutom rummet en trevlig och varm inramning. Om skenan monteras 
mot tak och fritt i rummet kan Sinus också fungera som rumsdelare.
Sinus beställs och levereras måttanpassad och i någon av de tre färgställningarna, Tove, Aina eller 
den helt vita Plain. I större projekt finns möjlighet att ta fram sin egen färgställning. Kontakta då Maria 
Carlsson på Björg Form & Arkitektur. 
För en vacker och harmonisk helhetsbild bör lamellererna hängas i ungefär rätt ordningsföljd. Några 
lameller med samma kulör kan gärna hängas invid varandra. Då blir intrycket att sinusvågen sakta 
växer fram, böljar textilytan och sedan krymper igen. 


