
silencing through design



I ett unikt samarbete med Ecophon, världsledande inom rumsakustiska 

lösningar, lanserar vi ett helt nytt koncept.

Som enda svenska bolag har vi ingått ett samarbete där kunskap och 

kompetens varit avgörande för resultatet: ljudabsorbenter i världsklass. 

Materialvalen i både kärnan som ytskiktet håller därför allra högsta prestanda.

Miljövänliga och klassificerade material som tillsammans med väl genomtänkt 

design utmanar en värld av ljud.

Alla våra produkter testas omsorgsfullt på ackrediterade laboratorier och 

enligt de standarder som gäller på respektive marknad. 

Produktionsprocesserna för de olika komponenterna är miljöcertifierade 

enligt ISO 14001 och all tillverkning sker på de svenska orterna Hyllinge 

och Markaryd.

Decibel by Johanson levererar ljudabsorbenter som gör skillnad. 

ESSENSEN I EN LJUDABSORBENT ÄR ATT DÄMPA OCH 

BRYTA LJUDVÅGOR FÖR EN BEHAGLIG OMGIVNING 

OCH MILJÖ. DET ÄR FUNKTIONEN OCH TEKNIKEN 

BAKOM  SOM FÅTT VARA FRÄMSTA OCH AVGÖRANDE 

DRIVKRAFTEN I DESIGNPROCESSEN, DÄR DE ESTETISKA 

VÄRDENA KAN SKÖNJAS I MATEMATISKA FORMLER 

SOM BILDAR EN BAS ATT BYGGA VIDARE PÅ.  

JOHAN LINDSTÉN



HERTZ S T U D I O  J O H A N S O N

Hertz är en serie ljudabsorbenter med mycket god ljudabsorption. 

Produkten finns i totalt sett femton olika format. Genom sitt stilrena 

och sobra uttryck är den enkel att applicera i olika typer av miljöer.

HÖJD  80 CM 80 CM 60 CM 60 CM 40 CM
BREDD  80 CM 40 CM 60 CM 30 CM 40 CM
DJUP  4/6/8 CM 4/6/8 CM 4/6/8 CM 4/6/8 CM 4/6/8 CM

MATERIAL
40mm 
Focus SQ 40mm
Valbart tyg
Uppfästningsplåt + skruv

60mm
Focus SQ 40mm
Focus SQ 20mm
Valbart tyg
Uppfästningsplåt + skruv

80mm
2 st Focus SQ 40mm
Valbart tyg
Uppfästningsplåt + skruv



CHESTERFIELD J O H A N  L I N D S T É N

”CHESTERFIELD VISAR EN HÖG ABSORPTIONSPRESTANDA TACK VARE SIN INNOVATIVA KONSTRUKTION. DEN 

BLANDAR OLIKA ABSORBENTDENSITETER: HÖG DENSITET NÄRMAST VÄGGEN OCH LÄGRE DENSITET LÄNGRE

IFRÅN VÄGGEN. DEN SKAPAR EN GOD BALANS I DET VIKTIGA MELLANFREKVENSOMRÅDET, DÄR MYCKET AV 

TALETS LJUDENERGI FINNS. DET GÖR CHESTERFIELD TILL EN VÄLDIGT YTEFFEKTIV LÖSNING: ABSORPTIONSFÖR-

MÅGAN ÄR UPP TILL 30% BÄTTRE ÄN EN STANDARD, MJUK PANEL SOM HADE TÄCKT SAMMA YTA.”

PIERRE CHIGOT / DESIGN DEVELOPER, ECOPHON

Likt namnet kommer inspirationen från den anrika och ikoniska 

Chesterfieldsoffan och dess tidlösa design som blivit synonym 

med djuphäftning. Sinuskurvans höjddifferenser ger både ljudab-

sorbenten dess karakteristiska form samtidigt som akustiken och 

dess absorberande egenskaper förstärks.

HÖJD  60,5 CM
BREDD  60,5 CM
DJUP  7,5 CM

MATERIAL
1 Focus SQ - 600x600
1 Combison XR - 600x600
Metallram 
Trådraster
Valbart tyg
Fästplåt till magneter
Magneter för uppfästning



LOOP J O H A N  L I N D S T É N

Loop är uppbyggd av fyra identiska bågar/radier som tillsammans 

skapar en geometrisk förutsättning för expansion. Beroende på hur 

Loop placeras kan du anpassa exteriören och med en förskjutning 

skapas en lekfull, böljande form längs väggen.

HÖJD  60,5 CM
BREDD  60,5 CM
DJUP  7,5 CM

MATERIAL
1 Focus SQ - 600x600
1 Combison XR - 600x600
Metallram 
Trådraster
Valbart tyg
Fästplåt till magneter
Magneter för uppfästning



ROMB J O H A N  L I N D S T É N

Med Romb var målet och intentionen att skapa en grafisk, intrikat 

silhuett som i sin helhet, innehållande romber, trianglar och hex-

agoner, ger ett visuellt vackert mönster. Utifrån betraktarens val 

av fokus i strukturen kan flera olika parallella karaktärer uppfattas

HÖJD  60,5 CM
BREDD  60,5 CM
DJUP  7,5 CM

MATERIAL
1 Focus SQ - 600x600
1 Combison XR - 600x600
Metallram 
Trådraster
Valbart tyg
Fästplåt till magneter
Magneter för uppfästning



ILLUSION C O R Y  G R O S S E R

Illusion, med sin väl avvägda design, har genom sin konstruktion 

resulterat i en effektiv ljudabsorbent. Vecken skapar en större ex-

ponerad yta, samtidigt som hålrummet bakom ger absorbenten 

luftspalten den behöver för att jobba effektivt i mellanfrekvens-

området.  

HÖJD  120 CM
BREDD  30 CM
DJUP  12 CM

MATERIAL
1 Focus SQ 1200x600
Valbart tyg
Fästplåt till magneter
Magneter för uppfästning



HÅLLBARHET - EN VIKTIG DEL I KONCEPTET
Decibel by Johanson strävar ständigt efter nya möjligheter och förbättrade egenska-

per med våra produkter. Vi lägger stor vikt på både våra leverantörers och vår egen 

produktion samt vilka komponenter som ingår och dess miljöpåverkan.

MED FOKUS PÅ INSIDAN 
Med Ecophon som samarbetspartner har vi en leverantör som tar dessa frågor på 

största allvar och kan redovisa vilken miljöpåverkan insidan har. Nämnas bör att 

den ljudabsorberande glasullen består av mer än 70 procent återvunnet returglas. (Glas-

flaskor mm som samlas in via återvinningsstationer i Sverige återvinns till ljudabsor-

benter) – världsunikt.  

 Ecophon var först på marknaden med att erbjuda sitt produktsortiment med ett 

växtbaserat bindemedel och uteslöt därmed behovet av 24 000 fat råolja/år i sin 

produktion. Dessutom har Ecophons produkter ett antal tredjepart - certifieringar för 

att säkerhetställa en sund inomhusmiljö för människan.

 Deras produktion ligger i skånska Hyllinge där de använder 100 % förnyelsebar el. 

KLÄDSELMATERIAL
De tyger som vi använder till våra olika ljudabsorbenter är noga utvalda och  

testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. 

Decibels strävan är att på inget sätt förändra eller försämra de egenskaper som respektive 

komponent ger. 

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
Decibel by Johanson samarbetar sedan 2017 med Saint-Gobain Ecophon AB, världs-

ledande inom rumsakustiska lösningar. Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför 

rumsakustiska lösningar som bidrar till en god arbetsmiljö för människors välbefinnande 

och prestationsförmåga. Ecophon har verksamhet i över 20-talet länder och omsätter 

cirka 2 miljarder SEK och ingår i en av världens största industrigrupper, franska Saint-Gobain.

 Tillsammans vill vi utmana inredningsbranschen med lösningar som både håller hög 

designnivå och ljudabsorberande prestanda som få. 

 Enkelt förklarat har Ecophon och deras världsledande kompetens samt väldoku-

menterade produkter gett oss möjligheten att integrera detta i vår design och vårt unika 

erbjudande. 

Tillsammans skapar dessa komponenter ett enastående sortiment av ljudabsorberande 

produkter som ger Decibels kunder möjligheten att skapa vackra miljöer som samtidigt 

bidrar på riktigt till en bättre ljudmiljö inomhus.



DECIBEL BY JOHANSON 
LEVERERAR LJUD-
ABSORBENTER SOM GÖR 
SKILLNAD PÅ RIKTIGT 
Med märkningen Ecophon Inside™ garan-

teras att produkterna som bär märket har 

utvecklats tillsammans med Ecophon och 

att det ljudabsorberande materialet är av 

högsta Ecophonklass. Dessutom har all 

nödvändig kompetens inom Ecophon va-

rit tillgänglig i de olika faserna av utveck-

lingsprocessen av produkter med märket. 

Ljudabsorbenterna är noggrant designade 

och tillverkade för att hålla hög teknisk 

prestanda och en visuellt tilltalande design.

Märket Ecophon Inside™ är ett registrerat 

varumärke och får på inget sätt kopieras 

eller användas på ett sätt som ej godkänts 

av Saint-Gobain Ecophon AB.

www.decibelab.se


