Kvalitet fra BOSVIK:

Akustikk, spiler
og kledning
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AKUSTIKK

SPILER

KLEDNING

BOSVIK leverer en rekke
løsninger og produkter som
bidrar til gode akustiske, og
ikke minst, visuelle
opplevelser.

Spilekledninger til både
vegger og himlinger
skreddersys til det enkelte
prosjekt. Prol og utseende
utformes etter ønske.

BOSVIK tilbyr en rekke
løsninger for kledning av
vegger og himling. Blant
annet panel med både lyd
og brannkrav.
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F l e ks i

Akustikk
Løsninger for et hvert prosjekt
BOSVIK leverer akustiske
løsninger i en rekke varianter
og utførelser. Både som
kledning, paneler, elementer og
frittstående produkter.

akustikk. BOSVIK har i en
årrekke samarbeidet med både
arkitekter og akustikere om
leveranser av akustiske
løsninger til en rekke formål.

Akustikk som tema har etter
hvert fått et stadig mer fokus.
Åpne kontorlandskap og nye
konsepter innen arkitektur, har
stilt krav til utformingen av
omgivelsene for å sikre god

BOSVIK utvikler også akustiske
elementer som kan passes inn
i eksisterende rom. I tillegg til
akustisk effekt, tilfører de også
gode visuelle opplevelser.

Mange års erfaring med
leveranser av akustiske
løsninger.
Tilpasses det enkelte
prosjekt og sted.
Kan leveres som
elementer/byggesett.
Kombinér gjerne ere
materialer.

Spiler
Spiler i heltre for vegg og himling
Spiler på vegger, himling
eller andre innredningselementer gir et nt visuelt
utrykk i tillegg til muligheter for
god akustisk effekt.

Heltrespiler utføres med
proler som dimensjoneres i
henhold til arkitektens
spesikasjon eller tilpasset
rommets proporsjon.

BOSVIK leverer spilekledning
til alle typer prosjekter. Vi har
ere konsepter for produksjon
og montasje og skreddersyr
gjerne spileløsningen til det
enkelte prosjekt.

Kan produseres som ferdige felt
for enkel montasje.

Dimensjoner tilpasses
det enkelte prosjekt
og kunde.
Heltre proler med form
etter ønske.
Kan produseres som
ferdige felt for enkel
montasje.

Kledning
Kledning skreddersydd
til prosjektet.
Kledning med akustiske
egenskaper.
Kledning med brannteknisk klassisering.
En rekke materiale- og
overate muligheter.

Kledning av vegger og himling
Leveres i en rekke utførelser
og materialer: nérte plater i
ulike treslag, panel med brannklassisering, panel med
akustisk effekt eller
skreddersydd kledning
tilpasset det enkelte prosjekt.
BOSVIK har lang erfaring med
å håndtere kompliserte rom
og spesialutformede

elementer. Erfaringen omfatter
også store og komplekse
prosjekter.
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