


Quiet Solutions erbjuder estetiskt tilltalande ljud-
absorberande produkter med utmärkta akustiska 
egenskaper som främjar produktivitet och välbefinnande.

Quit Solutions är dotterföretag till Winab Vikväggar AB.

Winab är en ledande tillverkare av vik- och blockväggar 
och leverantör till såväl små som stora byggprojekt. 
80% av försäljningen är export.



Quiet Solutions har tillsammans med Winab utvecklat 
en vacker ljudabsorberande vikvägg vars konstruktion 
markant minskar ljudföroreningar. Tygbeklädnaden 
anpassas efter kundens önskemål eller inredning.



Quiet Solutions tar uppdrag från idé till färdigt resultat. 
Vi hjälper våra kunder med att hitta de bästa lösningarna 
för just deras projekt.

Våra ljudabsorberande material är testade enligt 
EN ISO 354 på SP ( Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
och har ljudabsorptionsvärden från A-klass enligt 
EN ISO 11654.



Quiet Solutions unika monteringssystem 
gör det möjligt att framställa kundspecifika 
väggar på plats.

Utifrån rummets förutsättningar och arkitekteras 
föreskrivningar skapar vi skräddarsydda ljud-
absorberande väggar som lätt kan kombineras 
med andra material.



Materialen är fria från toxitet och framkallar inga allergier 
och kan därför med fördel användas i offentliga miljöer.

Våra ljudabsorberande material är gjorda 
av 100 % återvinningsbart polyester och 
är både miljö- och användarvänligt. 

 



Med våra smarta vägglösningar blir det enkelt att täcka 
både väggar och tak för att få en fräsch och modern 
känsla i rummet. 



Vi gör det möjligt att med små medel uppnå stora 
akustiska förbättringar. Våra standardpaneler passar bra 
i kontor och skolmiljö. Panelerna går utmärkt att 
använda som anslagstavlor.



Med Quiet Solutions lösningar blir det lätt att skapa 
harmoniska rum med en personlig touch och absorbenterna 
blir en naturlig del av rummet.



Våra tyger uppfyller kraven för kommersiella miljöer och 
kan enkelt bytas ut närhelst rummet behöver uppdateras.   



Våra standardpaneler kommer i många olika 
storlekar och färger. De kan även användas som 
takhängda paneler och skrivbordsavskärmare



Vårt Solid material passar utmärkt för att reducera ljudföro-
reningar på offentliga platser, utomhus och industriella miljöer. 

Materialet är gjort av återvunnet glas och har brandklass A1. 
Det är miljövänligt och tål väta Det är fritt från gifter och 
mycket lätt att applicera.  



Absorptionsvärden för ALIPOL

Våra produkter är testade på SP -
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

ALIPOL är gjort av PET 
- 100% återvinningsbart.

Test utfört på en 
monteringshöjd 400mm.

Test utförs enligt SS 
- EN ISO 354.

Klassificering enligt SS 
- EN ISO 11654.

  Dubbel ALIPOL    2 x 14 mm  3,50 kg / m    
 Ljudabsorptionskoefficient aw=1,0       Ljudabsorption klass A
 

  Enkel ALIPOL        1 x 14 mm  1,75 kg / m     
 Ljudabsorptionskoefficien aw=0,8        Ljudabsorption klass B
 
 Mineralull            1 x 15 mm  2,50 kg / m      
 Ljudabsorptionskoefficien aw=0,8        Ljudabsorption klass BVi hittar effektiva lösningar 

i bullriga miljöer!



Problem med akustiken?
Vi gör det tystare!
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