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AQdeco

AQdeco blev dannet tilbage i år 2012, men 
har siden 2016 været en del af Skumgaar-
den ApS, der i dag består af Skumgaarden, 
Livingbykolster og AQdeco.

Hos AQdeco specialiserer vi os i alt inden 
for filt og akustik til både private og profes-
sionelle. Vi udvikler innovative akustikløsnin-
ger, der kan inkorporeres i indretningen af 
det moderne hjem, samt det funktionelle 
kontormiljø.

Vores produkter tager udgangspunkt i 
personlig vejledning og sparring med kun-
derne, for at opnå et både funktionelt og 
æstetisk tilfredsstillende resultat. 

Vi skærer alle vores projekter in-house, og 
kan derfor tilbyde 1:1 rådgivning, hvor du 
har mulighed for at være en del udviklings-
processen. 

Vi er eksperter i bæredygtigt design, da 
vores akustikplader består af 100% genan-
vendeligt og miljøvenligt PET, og vi arbej-
der samtidig ud fra et minimum-waste kon-
cept, hvor al design og produktion bliver 
udviklet med henblik på så lidt spild som 
muligt; uundgåeligt spild genanvender vi 
enten til andre projekter eller emballage.
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AQsorb
Vores miljøvenlige akustikplader 
er produceret af 100% genan-
vendeligt PET, hvoraf op til 90% 
af dette er post-consumer con-
tent, altså allerede genanvendt 
plastik, der er samlet op fra ver-
denshavene. 

AQsorb materialet har fantasti-
ske lydabsorberende egenska-
ber, der formindsker interne og 
eksterne lydpåvirkelser, samtidig 
med at, det tilføjer individuelle 
og funktionelle features til indret-
ningen. 

Dårlig akustik er ikke kun enormt 
forstyrrende; det kan føre til 
stress, mental træthed og forhø-
jet blodtryk. 

Ved brug af AQsorb får man 
både et sundt indeklima med en 
mulig positiv effekt på psykisk- 
og fysiskvelvære, samtidig med, 
at man gør en aktiv indsats mod 
plastforureningen af verdensha-
vene.
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Bæredygtighed

Lydabsorbering

Hos AQdeco ønsker vi at gøre 
en indsats mod yderlig forure-
ning af verdenshavene og det 
gør vi ved at sørge for, at vores 
AQsorb akustikplader er produ-
ceret af 100% genanvendeligt 
PET (bedre kendt som plast), 
hvoraf op til 90% af dette er 
post-consumer content, altså 

allerede genanvendt plastik. 
Hver eneste AQsorb plade er 
fremstillet af mindst 72 plastik-
flasker, der er fisket op fra ver-
denshavene og anvendt som 
råmateriale i produktionen.

AQsorb er gennemtestet til 
en lydabsorptionskoefficient 
(NRC) på 0,85 gennemsnit-
ligt over hele frekvensspektret. 
NRC betegner den totale ab-
sorption af den indkommende 
lyd, der går fra 0 (totalt refleksi-
on) til 1.00 (totalt absorption af 
den indkommende lyd).

Vores AQsorb akustikplader er 
derfor perfekt til at skabe et 
optimalt lydmiljø, da materialet 
absorberer lyd og minimerer re-
fleksionen.

• 100% Genanvendeligt PET
• Brandhæmmende fibre der opfylder standarden EN13501 CLASS B
• Testet fri for sundhedsskadeligt formaldehyd
• OEKO-TEX Certificieret Standard 100, Klassifikation 1
•  Lydabsorbering testet i overensstemmelse med EN ISO 354 med en 

Lydabsorptionskoefficient (NRC) på 0,85

FAKTA OM AQSORB
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AQSORB AKUSTIKPLADER
AQsorb akustikplader kan også købes som standardplader, der bl.a. bruges til væg- og 
loftophæng. Størrelsen på akustikpladerne er 1220x2440mm.

AQ
S O
R B

Akustikplader i 9mm tykkelse

Akustikplader i 12mm tykkelse

Akustikplader i 24mm tykkelse

AQ01 AQ03 AQ04 AQ05 AQ06 AQ08 AQ09 AQ10

AQ03 AQ04 AQ09 AQ24 AQ33

AQ09 AQ04 AQ44

AQ11 AQ12 AQ13 AQ16 AQ17 AQ18 AQ19 AQ20

AQ21 AQ22 AQ23 AQ24 AQ25 AQ27 AQ28 AQ29

AQ30 AQ32 AQ33 AQ35 AQ37 AQ40 AQ41 AQ42

AQ43 AQ44 AQ45 AQ46 AQ47 AQ48
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INSPIRATION
AQsorb er et letvægtigt, men stærkt mate-
riale, med uendelige mange anvendelses-
muligheder. 

Foruden vores brede sortiment af standard-
produkter i et stort farveudvalg, så har vi 
også mulighed for producere customized 
løsninger til dit hjem eller din virksomhed. 

Med AQsorb er det nærmest kun fantasien 
der sætter grænser.
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Om vores produkter
Vi har udviklet en række stilrene og miljøvenlige akustik-
produkter, der kombinerer funktionalitet og lydabsorbering 
med kreativt design. 

Alle vores produkter er fremstillet af AQsorb akustikplader, 
hvilket giver uendelig mange detalje- og farvekombinatio-
ner, der kan tilpasses den eksisterende indretning og der-
ved skabe synergi i rummets atmosfære. 

Vi har intet fancy designernavn at skrive på produktet, til 
gengæld har vi dig og dine visioner. Hos AQdeco har du 
altid mulighed for at få skræddersyet dit projekt, så både 
design og lydabsorbering passer til dit behov.

Vores gulv- og bordskærme er produceret af lydabsorberende og gen-
anvendeligt PET, så de kan være med til at nedbringe støjniveauet i de 
åbne kontorlandskaber og skabe et bedre arbejdsmiljø. Foruden forbed-
ring af akustikken, er de ideelle til afskærmning, så man kan arbejde 
mere koncentreret og uforstyrret. Vores bord- og gulvskærme kan lige-
ledes bruges til opslagstavler, og er dermed en multifunktionel løsning til 
kontoret eller mødelokalet

GULV- OG  
BORDSKÆRME
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Simpelt design af gulv- og bord-
skærme. Denne skærm er lavet 
af en kerne af PET beklædt med 
stof for et mere sofistikeret ud-
tryk. 

Disse skærme kræver beslag el-
ler fødder for at blive monteret.

Vare A mål mm B mål mm Tykkelse mm

Bordskærm 1200 400 20

Bordskærm 1200 400 40

Gulvskærm 1600 800 40

Gulvskærm 1600 1000 40

Gulvskærm 1600 1200 40

Tilgængelig i farverne

SIMPEL SILHUET - DELUXE
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Simpelt design af gulv- og bordskærme. 
De afrundede hjørner tilføjer et enkelt og 
moderne look.

Disse skærme kræver beslag eller fødder 
for at blive monteret.

Lækker bordskærm i eksklusivt design. 

Snit på begge sider gør at skærmen er 
mere fleksibel og passer derfor til alle bord-
former. 

Denne skærm er let at montere, da den 
kan stå af sig selv. 

SIMPEL SILHUET

FLEXSKÆRM
Vare A mål mm B mål mm Tykkelse mm

Bordskærm 400 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 800 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 1000 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 1200 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 1400 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 1600 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 1800 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 2000 400 / 700 9 / 12

Bordskærm 2400 400 / 700 9 / 12

Tilgængelig i alle farver. 
Se farvekort side 11

A mål mm B mål mm C mål mm D mål mm

700 600 250 1200

1900 600 250 2400

Tilgængelig i alle farver. 
Se farvekort side 11

Vare A mål mm B mål mm Tykkelse mm

Gulvskærm 1350 800 24

Gulvskærm 1500 1000 24

Gulvskærm 1650 1200 24

Gulvskærm 1800 1000 24

Tilgængelig i alle farver. 
Se farvekort side 11
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Transportabel og foldbar bord-
skærm med hank og magnetluk-
ning. Ideel til afskærmning i klasse-
lokaler eller andre institutioner. 

Giver ro og plads til koncentration 
og fordybelse. Skærmen har en 
kerne af træ, der er beklædt med 
filt.

A mål mm B mål mm C mål mm D mål mm

500 500 500 1500

TRANSPORTABEL FOLDESKÆRM

*Kun tilgængelig i anviste farve
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Smart foldbar bordskærm, der let kan blive 
flyttes fra arbejdsstation til arbejdsstation. 

Denne skærm kræver ikke beslag, og er 
derfor ultra let at montere. 

Derudover kan den opbevares på mini-
mal plads. da den bare foldes sammen.

FOLDESKÆRM
Opslagstavle af miljøvenligt AQsorb. 
Fungerer samtidig som lydabsorbent.

Kan laves både med retvinklede og afrun-
dede hjørner.

A mål mm B mål mm Tykkelse mm

450 600 9 / 12

600 900 9 / 12

1000 1200 9 / 12

1500 1200 9 / 12

2400 1200 9 / 12

1200 1700 9 / 12

OPSLAGSTAVLER

A mål mm B mål mm C mål mm D mål mm

600 600 300 1200

1200 600 600 2400

Tilgængelig i alle farver. 
Se farvekort side 11

Tilgængelig i alle farver. 
Se farvekort side 11

22 23



KONTORARTIKLER
Vores kontorartikler er en 
serie af miljøvenlige og ly-
dabsorberende produkter 
i et simpelt, men eksklusivt 
design.

Udskift det kedelige plastik 
underlag med et af læk-
kert filt-materiale. 

Alle produkterne er lavet af 
3mm bæredygtig AQsorb 
med skridsikkert underlag.

A mål mm B mål mm Tykkelse mm

650 520 9 / 12

A mål mm B mål mm Tykkelse mm

220 260 9 / 12

270 320 9 / 12

A mål mm B mål mm Tykkelse mm

1000 1200 3

GULV BESKYTTER

UNDERLAG

MUSEMÅTTE

Tilgængelig i farverne
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Vores lydabsorberende indretning er en 
serie med særlig fokus på multifunktionelle 
akustikløsninger. 

Her findes produkter som allerede eksiste-
rer i samtlige hjem, men som nu også er 
lydabsorberende, for at skabe bedre aku-
stik, bedre velvære og bedre livskvalitet.

LYDABSORBERENDE 
INDRETNING

DEKORATIVE AKUSTIKPLADER
Kombiner indretning og akustik medvores 
lækre dekorative akustikplader. Disse pla-
der er lavet ved at v-snitte udvalgt mønster 
i vores AQsorb akustikplader.

Vi har mulighed for at lave mange forskelli-
ge mønstre, så det komplementerer din stil 
på bedste vis.

Tilgængelig i alle farver. 
Se farvekort side 11
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MOON - VÆGUR

COMPASS - VÆGUR

SIDE TABLE

OPBEVARINGKASSER

MAGASINHOLDER

PRINT PÅ PLADE

Magasinholder/taske af PET filt med to store 
rum og håndtag. Brug den til opbevaring af 
magasiner, computer, LP’er eller værktøj. 

Der er små inderlommer af kunstlæder, så 
du nemmere kan opbevare mindre gen-
stande.

Opbevaringskasser af miljøvenlige AQsorb 
akustikplader. 

Kombiner flere farver, med eller uden låg, 
eller mønster på siden. Kun fantasien sætter 
grænser.

Vi har mulighed for at printe billeder, foto-
grafier og plakater på vores AQsorb akustik-
plader. 

Kombinér dekorativ indretning og lydabsor-
bering med denne løsning. Vi printer på hvid 
AQsorb, som efterfølgende kan sættes i en 
ramme for et flot og fuldendt resultat.

Lydabsorberende ur af genbrugsplast. 

Diameteren er 30 cm og kræver 1 stk AA 
batterie (medfølger ikke).

Sæt et unikt præg på din indretning med et 
ur af lydabsorberende filt, der skiller sig ud 
fra de traditionelle ramme/glas ure.

Lydabsorberende ur af genbrugsplast. 

Diameteren er 30 cm og kræver 1 stk AA 
batterie (medfølger ikke).

Sæt et unikt præg på din indretning med et 
ur af lydabsorberende filt, der skiller sig ud 
fra de traditionelle ramme/glas ure.

Side table lavet af AQsorb akustikplader. 
Kombiner miljøvenlig indretning med kreati-
vitet og lydabsorbering. 

Vi kan lave bordet af hvilken som helst 
AQsorb farve fra vores store udvalg, eller 
du kan kombinere flere farver og skabe dit 
eget personlige udtryk.
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Tilbehør

BESLAG TIL BORDSKÆRM

STØTTEBEN TIL GULVSKÆRM

DOBBELTBESLAG TIL BORDSKÆRM

STØTTEBEN M. FOD TIL GULVSKÆRM

METALFOD TIL GULVSKÆRM

BESLAG TIL BORDSKÆRM

CLIPS TIL BORD- OG GULVSKÆRM

AQSORB COLORGUIDE
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FILT TIL DEKORATIVE OG
KREATIVE FORMÅL

Uldfilt
Uldfilt er et naturprodukt i 100% uld, og det bruges bl.a. til tæpper, 
vægbeklædning, hynder og underlag. Brugen af uldfilt er især 
udbredt blandt arkitekter, designere og møbelproducenter. Fil-
ten kan bestilles med dobbeltklæbende tape på bagsiden eller 
med skridsikkert underlag.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
• Type: AQdeco Uldfilt
• Bredde: 190/200 cm
• Længde: Min. 5 meter pr. farve
• Tykkelse: 3mm og 5mm
• Densitet: 0,30 g/cm3
• Materiale: 100% uld
• Allergivenligt: Ja
•  OEKO-TEX Certificieret Standard 100, Klassifikation 1: Ja
•  Brændhæmmende: B-s1,d0-klassifikation
•  Miljø: Naturprodukt, 100% biologisk nedbrydeligt Varenummer 5471 Varenummer 5348 Varenummer 5599 Varenummer 5551 Varenummer 5537 Varenummer 5597 Varenummer 5502 Varenummer 5328

Varenummer 5369

Varenummer 5501

Varenummer 5347

Varenummer 5250 Varenummer 5596 Varenummer 5282 Varenummer 5269 Varenummer 5500 Varenummer 5600 Varenummer 5463

Varenummer 5598 Varenummer 5286 Varenummer 5601 Varenummer 5612 Varenummer 0075 Varenummer 5467 Varenummer 5609 Varenummer 5538

Varenummer 5169 Varenummer 5466 Varenummer 5539 Varenummer 5545 Varenummer 5498 Varenummer 5374 Varenummer 5542 Varenummer 5268

Varenummer 5541 Varenummer 5608Varenummer 5461 Varenummer 5389Varenummer 5468 Varenummer 5540Varenummer 5245 Varenummer 5470

Varenummer 5610 Varenummer 5497Varenummer 5371 Varenummer 0000Varenummer 5503 Varenummer 5543Varenummer 5496 Varenummer 5368

Varenummer 5469 Varenummer 5370Varenummer 5613 Varenummer 5465Varenummer 5544 Varenummer 5464Varenummer 5462
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Hobbyfilt
Hobbyfilt er et solidt materiale, der består af 100% polyester, og kan 
bruges til mange kreative formål af både private og professionelle. 

Hobbyfilt kan bl.a. bruges til beklædning, dekoration, udsmykning og 
duge, som for eksempel eksamensbordet med ”den grønne filtdug”. 
Vores hobbyfilt kommer i mange spændende farver, så du har mulig-
hed for at realisere alle dine kreative projekter.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
• Type: AQdeco Hobbyfilt
• Bredde: 100 cm
• Længde: Min. 2 meter pr. farve
• Tykkelse: 2mm og 3mm
•  Densitet: 480 g/m2 (2mm) / 685 g/m2 (3mm)
• Materiale: 100% polyester

Varenummer 1452 Varenummer 1525 Varenummer 1528 Varenummer 2003 Varenummer 2005 Varenummer 2007 Varenummer 2020 Varenummer 2015

Varenummer 1416 Varenummer 2000 Varenummer 1456 Varenummer 1580 Varenummer 1549 Varenummer 1594 Varenummer 1446 Varenummer 1546

Varenummer 4000 Varenummer 1413Varenummer 2100 Varenummer 5000Varenummer 2012 Varenummer 2004Varenummer 1222 Varenummer 1425

Varenummer 1010 Varenummer 1458Varenummer 1420 Varenummer 1552Varenummer 2003 Varenummer 1429Varenummer 1657

Varenummer 1565Varenummer 1519

Varenummer 1447

Varenummer 1564 Varenummer 1437

FILT TIL DEKORATIVE OG 
KREATIVE FORMÅL
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Nålefilt  
Nålefilt er slidstærkt filt, der kan bruges til mange forskellige 
formål, bl.a. tæpper, måtter, løbere og kreative projekter. 

Nålefilt bliver ofte brugt til messetæpper, opslagstavler, 
eller måtter i sejlbåde, campingvogne, autocampere og 
biler. 

Filten kan også bruges til tekniske formål fx til maskiner og 
andet. Vores nålefilt kommer også med dobbeltklæbende 
tape på bagsiden.

Nålefilt fås i farverne sort og antracit, med undtagelse af 
genanvendt filt til akustik, som er brunmeleret

Industrifilt  
Industrifilt anvendes til tekniske formål, som f.eks. absorbe-
ring af væsker, oliesmøring, friktionsbremse, støddæmp-
ning, beskyttelse, afdækning, støjdæmpning, samt til pro-
duktdele og filtrering. Indutrifilt er lavet af 100% uld, hvilket 
betyder det er brandhæmmende.

Industrifilt, også kaldet teknisk filt, bruges i mange forskellige 
industrier bl.a. auto-, stål- og møbelindustrien samt indenfor 
elektronik, optisk udstyr, papir, glas og brugskunst.

Filtemnerne leveres som ordreproduktion. Det vil sige, at 
der leveres et større antal efter aftale. For at undgå rester, 
produceres tekniske filtemner typisk af hele ruller.
Industrifilt kan også bestilles med dobbeltklæbende tape 
på bagsiden.

Industrifilt fås i farverne hvid eller grå

FILT TIL TEKNISKE FORMÅL

Navn Rullebredde cm Tykkelse mm

England uden klæb 200 3,5

England med klæb 100 3,5

Italy uden klæb 150 2

Italy med klæb 150 2

USA uden klæb 210 2,5

USA med klæb 100 2,5

Genanvendt filt til akustik uden klæb 200 10

Genanvendt filt til akustik med klæb 100 5

Navn Densitet Rullebredde tykkelse

Industrifilt  0,22 – delvist uld 0,22 g/cm3 180 cm 2-10mm

Industrifilt 0,28 - uld 0,28 g/cm3 160 cm 2-12mm

Industrifilt  0,36 - uld 0,36 g/cm3 160cm 2-20mm

Industrifilt 0,44 - uld 0,44 g/cm3 140 cm 2-15mm
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Fabriksvej 2, 5592 Ejby +45 77 344 322 info@aqdeco.com


