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Silence Cube Easy är ett tyst rum, utformat av 
specialister på ljudreducering. Stark formstabil 
konstruktion, skandinavisk stilren design med tre 
väggar i glas ger ypperliga förutsättningar för en 
naturlig integrering med omgivande miljö.
Platsbesparande och tystgående skjutdörr eliminerar 
krav på framförvarande golvyta och gör det tysta 
rummet mycket yteffektivt. 

Silence Cube Easy finns i ett flertal storlekar och kan 
enkelt placeras där du vill. Det tysta rummet levereras 
vitlackerat (NCS S0502-Y) som standard men kan även 
beställas i ett närmast obegränsat urval av träfanérer.

Silence Cube Easy

• Ljudabsorberande tyg: Camira Fabrics 
• Golvmatta: Stoddard Channel
• Ledbelysning
• Ventilationsfläkt

Silence Cube Easy är inte bara full av tystnad utan 
även av bakomliggande funktionalitet. Rörelsestyrda 
komfortfunktioner som automatisk ventilation och 
belysning gör användandet till en ljudlös och behaglig 
upplevelse för varje användare.

Unna dig en Silent treatment du också.
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Storlekar

STORLEK:  B 2000 mm

 D 1300 mm

 H 2200 mm

VIKT:  500kg

STORLEK:  B 1620 mm

 D 1100 mm

 H 2200 mm

VIKT:  400kg

Material
STANDARD:

•  Silence Cube levereras lackerad i vitt. Invändigt är kuben klädd 
med ljudreducerande akustikpaneler i grått tyg.

•   Gedigna slitstarka ljudabsorberande material, väl utvalda för 
lång livslängd.

• Glas av ljudlamell 8,5 mm Rw 38 dB.

Varje Silence CubeTM kan anpassas för att passa ditt projekt.
T ex ljudabsorberande tygpaneler i andra färger eller ytterligare 
tekniska tillbehör. På SSC har vi lång erfarenhet av att 
kundanpassa standardprodukter enligt specifika önskemål.
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Mästare på projektanpassade snickerier
Snickerier till offentliga miljöer är SSC:s vardag och spetskompetens. Vår långa 
erfarenhet av såväl svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt 
kunnande inom projektanpassning, effektiv produktion och leveranssäkerhet – 
kunskap som vi gärna delar med oss av. SSC har ett brett sortiment med utprovad 
funktion och kvalitet och stora möjligheter att anpassa produkter efter dina idéer 
och uppdragets speciella förutsättningar. Vi hjälper dig till ett lyckat projekt.


