WWW.MORGANA.NU

TAK/VÄGGABSORBENTER
Vårt tak- och väggsystem är ett mångsidigt sortiment av ljudabsorbenter
av högsta klass både designmässigt och funktionellt. Absorbenterna
finns i tre olika varianter; Peak, Globe och Wave. Formerna som bildas
har till uppgift att bryta ljudvågorna så att de inte bara studsar rakt tillbaka mot källan utan fördelas i rummet. Det mesta av ljudet absorberas
dock av det högeffektiva akustiska fibermaterialet innanför tyget.
De rena geometriska formerna och tygernas harmoniska färgskala gör
att ljudabsorbenterna antingen kan smälta in i sin omgivning eller, med
djärvare färgval, vara ett fristående designelement.
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PEAK | 6Ox6O CM

PEAK | 6Ox12O CM

GLOBE | 6Ox6O CM

WAVE | 6Ox6O CM

MONTERING
De tre absorbenterna finns i storlek 60x60 avsedd för att passa i vanliga
innertakssystem som Ecophon. Peak finns dessutom i format 120x60
som upptar 2 moduler i ett taksystem.
Absorbenterna kan också fästas mot vägg med hjälp av våra skensystem
i plåt eller aluminium. Plåtskenan kan fästa en eller flera absorbenter i
rad mot en vägg, horisontellt eller vertikalt. Aluminiumsystemet gör det
möjligt att bygga hela väggar i fri form. Kombinera varianter och färger
fritt i ditt eget mönster, lika vackert som funktionellt.

Produkter
Peak 60x60 cm
Globe 60x60 cm
Wave 60x60 cm
Peak 120x60 cm

ABSORBENTMATERIAL

Tillbehör

Absorbenterna kan väljas med det komposterbara absorbtionsmaterialet
Ecolin (linfiber med majsstärkelse), som också har ypperliga akustiska egenskaper. Som prisvärt alternativ finns samtliga modeller i serien i polyester.

Skensystem, aluminium
Skena 60 cm
Hörnkoppling
2-vägskoppling (förlängning)

TYGKLÄDSEL
Absorbenterna finns i ett 20-tal tygklädslar i välmatchade nyanser. Välj
mellan ren fårull, med utmärkta fuktegenskaper - eller bambu, med naturligt antistatiska och antiseptiska egenskaper. Båda är komposterbara.
Du kan också få absorbenterna i ditt eget tyg.

3-vägskoppling (T-kors)
4-vägskoppling (kryss)
Fästskena, plåt
Plåtskena 60 cm höger
Plåtskena 60 cm vänster

KLASSIFICERING

Plåtskena 60 cm mitt

Absorbenterna är A-klassade för ljudabsorbtion enligt ISO 354/ISO
11654, samt brandklassade enligt EN ISO 11925-2.

STANDARDTYGER – ULL

STANDARDTYGER – BAMBU

Förlängning till plåtskena

Kontakt
Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
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GOLVSKÄRMAR
Freqens och Cross är flexibla och lättplacerade skärmar för kontor och offentliga
miljöer. Skärmarna är fyllda med ljudabsorberande material av högsta klass och
kläds med tyg i ull eller bambu i olika färger. De pressade formerna reflekterar
ljudvågorna åt olika håll och är även en designfaktor.
Freqens och Cross finns i format 180x90, som ger en effektiv avskärmning
utan att upplevas som en helt avgränsande vägg. Freqens finns även i format
150x90 som är perfekt i ett kontorslandskap, där man sitter helt avskärmad vid
arbetsplatsen men enkelt kan resa sig för att få ögonkontakt med kollegorna.
Skärmarna har en träram som finns i olika färger och kan förses med olika
tillbehör beroende på behov av funktion och placering.
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FREQENS | 15Ox9O CM

CROSS | 18Ox9O CM

FREQENS | 18Ox9O CM

MONTERING
Skärmarna i serien kan enkelt kombineras till längre väggpartier. Det
finns även beslag för att ansluta skärmarna i vinkel. Skärmarna kan
antingen förses med stödben i trä eller med en nätt plåtfot. Som tillval
finns även hjul, så skärmarna enkelt kan flyttas fram vid behov.

Produkter
Freqens 150x90 cm inkl. ram

ABSORBENTMATERIAL

Freqens 180x90 cm inkl. ram

Skärmarna kan väljas med det komposterbara absorbtionsmaterialet Ecolin
(linfiber med majsstärkelse), som också har ypperliga akustiska egenskaper. Som prisvärt alternativ finns samtliga modeller i serien i polyester.

Cross 180x90 cm inkl. ram
Tillbehör
Fot till golvskärm, plåt

TYGKLÄDSEL
Absorbenterna finns i ett 20-tal tygklädslar i välmatchade nyanser. Välj
mellan ren fårull, med utmärkta fuktegenskaper - eller bambu, med naturligt antistatiska och antiseptiska egenskaper. Båda är komposterbara.
Du kan också få absorbenterna i ditt eget tyg.

Fot till golvskärm, trä
Hjul till golvskärmsfot i trä
Kopplingsbeslag

TRÄRAM
Absorbentmaterialet i skärmarna sitter i en ram av trä. Ram (och trästödben) kan fås i ek eller björk natur respektive vit- eller svartlackat.

Kontakt
Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
Box 11, 571 06 Bodafors

KLASSIFICERING
Absorbtionsmaterialen är A-klassade för ljudabsorbtion enligt ISO 354/
ISO 11654, samt brandklassade enligt EN ISO 11925-2.
För mer information: se hemsida.

STANDARDTYGER – ULL

STANDARDTYGER – BAMBU
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BORDSSKÄRMAR
Våra bordsskärmar är ett bra sätt att skapa lugn och avskildhet i öppna
kontorslandskap. De ger ett effektivt skydd mot överhörning och insyn trots
en nättare utformning än en traditionell skärmvägg. Skärmarna fästs vid
skrivbordets bakkant och kan justeras till valfri höjd 5–70 cm över bordet.
Fibermaterialet i bordsskärmen är en högeffektiv ljudabsorbent, antingen
vårt eget komposterbara Ecolin-material eller återvinningsbar polyester.
Skärmen kläds med tyg i ull eller bambu som finns i flera nyanser.
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MONTERING
Bordsskärmen fästs vid bordet med ett vinkelbeslag med klämfunktion
mot skärmen. Trycket från klämfästet fördelas över absorbentens ram
och fixerar skärmen stadigt utan fasta lägen. Bordsskärmen överkant
kan därmed justeras steglöst från 5 cm upp till 70 cm över bordsytan.
Bordsskärmen kan även beställas i fria längder upp till 2 m utan ram.
Den kan då monteras mot svängda bordskanter.

Produkter
Wave 120x70 cm inkl. ram
Wave 160x70 cm inkl. ram
Wave 180x70 cm inkl. ram

ABSORBENTMATERIAL

Wave 200x70 cm inkl. ram

Skärmarna kan väljas med det komposterbara absorbtionsmaterialet Ecolin
(linfiber med majsstärkelse), som också har ypperliga akustiska egenskaper. Som prisvärt alternativ finns samtliga modeller i serien i polyester.

Tillbehör
Klämfäste vänster, vit/grå/svart
Klämfäste höger, vit/grå/svart

TYGKLÄDSEL
Absorbenterna finns i ett 20-tal tygklädslar i välmatchade nyanser. Välj
mellan ren fårull, med utmärkta fuktegenskaper - eller bambu, med naturligt antistatiska och antiseptiska egenskaper. Båda är komposterbara.
Du kan också få absorbenterna i ditt eget tyg.

Kontakt
Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A

TRÄRAM
Absorbentmaterialet i skärmarna sitter i en ram av trä. Ram kan fås i ek
eller björk natur respektive vit- eller svartlackat.

Box 11, 571 06 Bodafors
Tel: 0380-37 17 90 | Fax: 0380-37 17 99
E-post: info@morgana.nu

KLASSIFICERING
Absorbtionsmaterialen är A-klassade för ljudabsorbtion enligt ISO 354/
ISO 11654, samt brandklassade enligt EN ISO 11925-2.
För mer information: se hemsida.

STANDARDTYGER – BAMBU

STANDARDTYGER – ULL
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FRIHÄNGANDE ABSORBENTER
Våra frihängande absorbenter i serien Tefat är lättplacerade och dekorativa
inredningselement med många möjligheter. Tefat finns i två storlekar, med
30 eller 60 cm diameter. Absorbenterna pressas av ett högeffektivt absorbentmaterial med ull- eller bambutyg på utsidan.
Absorbenterna hängs i vertikala kolumner med enheterna i 90° vinkel mot
varandra, vilket ger optimal ljuddiffusion. Vill man skapa en draperikonstruktion
kan de även hängas plant under varandra och då även fästas ihop horisontellt.
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MONTERING
Tefat hängs vertikalt och kan länkas samman i kedjor av önskad längd.
Optimal akustisk funktion fås om de hängs kryssvis, men de går även
att hänga plant och då kopplas samman även horisontellt till draperier.

Produkter
Tefat Ø30 cm

ABSORBENTMATERIAL
Skärmarna kan väljas med det komposterbara absorbtionsmaterialet Ecolin
(linfiber med majsstärkelse), som också har ypperliga akustiska egenskaper. Som prisvärt alternativ finns samtliga modeller i serien i polyester.

Tefat Ø60 cm
Tillbehör
Vajersystem

TYGKLÄDSEL

Koppling, kryss

Absorbenterna finns i ett 20-tal tygklädslar i välmatchade nyanser. Välj
mellan ren fårull, med utmärkta fuktegenskaper - eller bambu, med naturligt antistatiska och antiseptiska egenskaper. Båda är komposterbara.
Du kan också få absorbenterna i ditt eget tyg.

Koppling, rakt

KLASSIFICERING

Kontakt

Absorbtionsmaterialen är A-klassade för ljudabsorbtion enligt ISO 354/
ISO 11654, samt brandklassade enligt EN ISO 11925-2.
För mer information: se hemsida.

Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
Box 11, 571 06 Bodafors
Tel: 0380-37 17 90 | Fax: 0380-37 17 99
E-post: info@morgana.nu

STANDARDTYGER – ULL

STANDARDTYGER – BAMBU
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SOUNDWALL BY KINNING
Vår väggpanel i design av Mija Kinning har en utformning som passar väl in i
både privata och offentliga sammanhang. Samtidigt som den kan smälta in och
samspela med annan inredning har den en stark egen karaktär. Mija har valt att
inte täcka absorbentmaterialet med tyg utan bibehålla fiberns råa uttryck, som
effektivt samverkar med panelens skulpturala formpressning. Det höga designvärdet kombineras med en högeffektiv ljudabsorbtion.
Panelen är konstruerad med överlapp för att sammanfogas vertikalt till önskad
höjd. I sidled kan flera staplar fogas samman med ett kopplingsbeslag. Panelen
kan även monteras med ribborna horisontellt. Vill man klä en bestämd yta, t.ex.
en hel vägg, kan panelerna enkelt kapas för att passa.

LJUDMILJÖ
BY MIJA KINNING
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DESIGN: MIJA KINNING
Mija är för många ett
välkänt ansikte som
långvarig medarbetare i ett av TV’s mest
populära bygg- och
inredningsprogram.
Hon har gjort sig känd
som en kreativ och
nyskapande designer
med ett gångbart
formspråk och lösningar som de flesta kan ta till sig.
Den här produkten har tagits fram i ett samarbete
mellan Morgana och Mija Kinning. Ambitionen har
varit att skapa en lättanvänd och flexibel ljudabsorbent
som passar in i många sammanhang, både i offentlig
miljö och privata hem. Resultatet kombinerar en genomtänkt och attraktiv design med en konstruktion och
material-val med utmärkta akustiska egenskaper.

MONTERING
Väggpanelen fästs mot väggen med ett klämfäste. Det räcker med ett
fäste per 2 paneler, vilket minimerar behovet av håltagning i väggen.

Produkter
SoundWall 60x120 cm
Tillbehör

ABSORBENTMATERIAL

Väggfäste

Återvunnen polyesterfiber.

KLASSIFICERING
För aktuell klassificeringsinformation: se hemsida.

Kontakt
Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
Box 11, 571 06 Bodafors

FÄRGER

Tel: 0380-37 17 90 | Fax: 0380-37 17 99
E-post: info@morgana.nu

VIT

GRÅMELERAD
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LJUDMILJÖ
BY MIJA KINNING

SOUNDBAR BY KINNING
Tillsammans med den välkända inredaren Mija Kinning har vi utvecklat en
mycket effektiv och användbar takabsorbent som fungerar lika bra i offentlig
som privat miljö. Absorbenten sätts i taket likt en takbjälke och skapar en
fackindelning som hindrar störande ljud att sprida sig längs takytan.
Balken finns i 150 eller 205 cm längd som kan fogas samman till längre
balkkonstruktioner. Monterings- och kopplingsbeslaget kan även användas för
väggmontage. Vid montaget bildas en liten spalt mellan balken och underlaget
som ger konstruktionen ett luftigt intryck. Balken kan förses med en LEDpanel som belyser takytan underifrån och skapar en spännande ljuseffekt.
Väljer man takabsorbenten i ljus polyester får man en diskret lösning med
utmärkt akustisk prestanda. Som alternativ finns en mörkgrå variant som
med kontrastverkan kan skapa intressanta inredningseffekter, särskilt i

Produkter

kombination men Mija’s väggpanel SoundWall i samma material.

Kontakt

MONTERING
SoundBar fästs mot taket med ett T-format fäste som passas in i ett motsvarande
spår i absorbentens ovankant. Absorbenten greppar om T-fästet och fixeras med
ett kardborreförband. Vill man bygga en längre balk av flera moduler placeras
ett takfäste i varje skarv, vilket säkerställer optimal linjering av enheterna.

ABSORBENTMATERIAL
Återvunnen polyesterfiber.

KLASSIFICERING
För aktuell klassificeringsinformation: se hemsida.

FÄRGER

VIT

GRÅMELERAD

Balk 205 cm
Balk 150 cm
Tillbehör
Takfäste
Takfäste för distansmontering
Väggfäste

Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
Box 11, 571 06 Bodafors
Tel: 0380-37 17 90 | Fax: 0380-37 17 99
E-post: info@morgana.nu
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INNERTAKSMODUL
Vår innertaksmodul är en frihängande takpanel bestående av 3 gånger 3 ljudabsorbenter. Välj mellan varianterna Peak, Globe och Wave. Absorbenterna är
upphängda i ett självbärande profilsystem med en träram runt ytterkanten.
Innertaksmodulen är ett effektivt sätt att skapa en avgränsad ljuddämpad
zon i ett större rum med högt i tak, t.ex. över en receptionsdisk eller samtalsgrupp. Panelen hängs upp med 4 vajrar i det befintliga taket.

PEAK | 6Ox6O CM

GLOBE | 6Ox6O CM

WAVE | 6Ox6O CM

ABSORBENTMATERIAL
Absorbenterna kan väljas med det komposterbara absorbtionsmaterialet
Ecolin (linfiber med majsstärkelse), som också har ypperliga akustiska egenskaper. Som prisvärt alternativ finns samtliga modeller i serien i polyester.

Produkter
Ecolin innertaksmodul 190x190 cm

TYGKLÄDSEL
Absorbenterna finns i ett 20-tal tygklädslar i välmatchade nyanser. Välj mellan
ren fårull, med utmärkta fuktegenskaper - eller bambu, med naturligt antistatiska och antiseptiska egenskaper. Båda är komposterbara. Du kan också få
absorbenterna i ditt eget tyg.

Kontakt
Morgana AB | Elof Erikssons väg 2 A
Box 11, 571 06 Bodafors
Tel: 0380-37 17 90 | Fax: 0380-37 17 99

KLASSIFICERING
Absorbenterna är A-klassade för ljudabsorbtion enligt ISO 354/ISO 11654,
samt brandklassade enligt EN ISO 11925-2.

STANDARDTYGER – ULL

STANDARDTYG – BAMBU
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