
fade®
acoustic ceilings

made from
natural materials in 

Scandinavia



Monolittisk akustikkpuss
 uten synlig skinnesystem

 for himling og vegg

fadeceilings.com



12+ års erfaring

I over 12 år akustikkpuss blitt installert for 
å gi førsteklasses lydforhold i næringsbygg 

av høy kvalitet, butikker og boliger. 

Utvikling og nyskapning 

Med kombinasjon av lang erfaring og 
innovativ tankegang, sikrer vi en leveranse 
av akustikkpuss som passer perfekt til dine 

behov.

Vi bryr oss om miljøet

Vi legger listen høyt når det gjelder 
miljø og co2-utslipp. Vår akustikkpuss 

er produsert av naturlige råvarer og 
mineralullabsorbenten med stor andel 

av resirkulert glass. 

Trees for the Future

Sammen med “Trees for the future” planter 
vi et tre i regnskogen for hver kvadratmeter 

akustikkpuss vi produserer.

 
Slett himling uten synlig 
skinnesystem

Velg mellom den rustikke Lithos eller 
den hvitere Albus. Begge med høy 
standard, en glatt og finpusset overflate 
som passer inn i de fleste miljøer.

Lett 
å montere

Akustikkpussen sprøytes på en Ecophon 
mineralull-absorbent.
Absorbenten leveres i forskjellige 
densiteter og tykkelser, noe som gjør det 
mulig å montere i buer og hvelvinger.

Enkel å vedlikeholde
 og reparere
 
fade® akustikkpuss er laget av naturlige 
materialer som ikke er statisk ladet. Derfor 
drar ikke himlingen til seg støv eller smuss. 
Støv eller smuss på overflaten kan fjernes 
ved hjelp av støvsuger med myk børste, 
eller blåses bort med trykkluft.  
Oppstår mindre skader, repareres 
skadestedet med akustikkpuss og lett 
sliping. 



PetriskolanMalmø

System S184 - A Direct bendedFade akustikkpuss-system er et innlysende 
valg for lydregulering av buer, hvelvinger 
og krysshvelvinger. Lithos sanded fineOverflate 



The Silo 
København

System S181 - A
Totalt 2500 m2
 luksusboliger i 
København, 
Danmark

Albus sanded fineOverflate 
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Contact fade support for more intallation options

A B

Tykkelse absorbent (mm) 20 40

Tykkelse akustikkpuss (mm) 2-4 2-4

Total tykkelse (mm) 23 43

System S181 - S182 - S183

total tykkelse total tykkelse

total tykkelse



Dong Energy København

Overflate: Albus 
System: S181 - A



München-
bryggeriet

Stockholm

Overflate: Lithos
System: S181 - A



Brasserie KP  
Malmø

Overflate: Lithos
System: S184  - B - bended



Hamran 
Hægebostad

Overflate: Lithos 
System: S183 - A

Kjøkken



Caroli City 
Malmø

Ytor: Albus 
System: S181 - A

Overflate: Lithos 
System: S181 - A



Økonomi-
København

styrrelsen 

Overflate: Albus 
System: S181 - A



Emigranternas
hus

Gøteborg

Overflate: Lithos
System: S182 - B



HOFOR
København

Overflate: Albus 
System: S181 - A



KVUC
København

Overflate: Albus 
System: S184 - B - Bended



København
3XN

Overflate: Albus 
System: S183 - A



Toldboden
København

Overflate: Albus 
System: S181 - A



Vi tenker på
miljøet

Begrensning av 
Co2-utslipp

Fade Acoustic Ceilings er som leverandør av akustik-
kpussede himlinger en produksjons- og 

distribusjonsvirksomhet, som slipper ut Co . 
- det kan vi dessverre ikke unngå.

Vi arbeider aktivt for at redusere våre Co  -fotspor 
mest mulig, ved bl.a.:

- Co -vennlig produksjon
- bruk av naturlig utvunnede materialer

- bruk av resirkulert glass
- produksjon i Danmark
- treplantingsprogram

I tillegg til aktivt å tenke Co  -vennlighet i vårt valg 
av materialer og produksjon, har vi valgt å inngå et 
treplantings-samarbeid med Trees for the Future. 

Trees for the Future
Er et amerikansk NGO, som har spesialisert seg på 
å plante trær i subtropiske klimaer for å medvirke 

positivt til å slette vårt Co  -fotspor. Trærne plantes i 
tillegg av lokal arbeidskraft.

1 m  = 1 tre
Trær plantet i tropiske klimaer gir trærne de beste 

vekstbetingelser på kort og lang sikt. 
Faktisk absorberer et tre plantet i et tropisk klima dob-

belt så mye som et tre plantet i Nord-Europa.

Les mer eller donér penger til treplantning på 
trees.org

visit trees.org
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