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Boom Interior är marknadsledande inom ljudabsorbenter,
akustik och ljudmiljö. Vi har bland marknadens bästa priser och
självklart uppfyller samtliga produkter alla högt ställda krav,
exempelvis kraven på brandsäkerhet och absorption.

Våra produkter kan beställas enligt färdiga mått eller så kan ni
själva anpassa längd, bredd och höjd efter just era behov.

Ni kan välja av en uppsjö färger, tyger och sömmar.

För fullt färgsortiment besök www.boominterior.se.

MARKNADSLEDANDE PRISER & STÖRST VARIATION



OÄNDLIG VARIATION

Minska ljudreflexer från väggar och tak
Nyckeln till att förbättra ljudmiljön i kontor med öppna planlösningar är
att ta kontroll över ljudets utbredning. Det mest grundläggande steget är
att begränsa allmän ljudutbredning och ljudreflektion. Om du söker den
effektivaste lösningen ska du därför börja med ljudabsorberande
material på väggar och tak. Här skapas nämligen de ljudreflexer
(förstärkande och spridande) som är viktigast att åtgärda i ett första steg.

Möblera smart
Medarbetare som kommunicerar mycket med varandra bör sitta i
samlade arbetsgrupper. På så vis hålls ljud samlat i olika delar av

kontoret. Placera också, om möjligt, medarbetare i bio-sittning riktade åt
samma håll. Då slipper medarbetare få varandras samtalsljud rakt i
ansiktet.

Minska spridning av direktljud mellan arbetsgrupper
Titta på olika former av skärmlösningar. Med en kombination av
ljudabsorberande skrivbordsskärm framför varje medarbetare och
genomtänkt placerade golvskärmar mellan arbetsgrupper kommer du få
en kraftigt förbättrad ljudmiljö. Den ljuddämpande effekten ökar också ju
högre och bredare skärmväggar du använder.



XROZZ ABSORPTION OVAN BORD
Ett flexibelt och komplett koncept, som ger unika möjligheter för anpassning till individuella behov.

Ovan bord skapar flexibla miljöer på kontoret och en mer behaglig arbetsmiljö.
Skärmarna produktutvecklade med fokus på bästa möjliga uppbyggnad och optimala mått för ljuddämpning mellan
arbetsplatser.

Allt med en design och prestanda, som förenar både elegans och funktionalitet.

Skärmen finns i flera utförande. Välj mått, material, färg och söm.

Funktionslisten finns i tre utförande: anodiserad, svart och vit.



XROZZ MD
Med sina tunna, enkla linjer skapar XROZZ MD en naturlig plats på skrivbordet. Skärmen är uppbyggd av en 10 mm fast kärna
med ett textillaminerat absorberande fodral. Skärmen kan kompletteras med funktionslist.



XROZZ MD PLUS
MD PLUS är bordsskärmen som uppfyller alla behov. Med sin perfekta utformning har den en naturlig plats i rummet. Den
dekorativa zig zag-sömmen fyller rummet med ett rustikt och gediget handarbete.

Skärmen är uppbyggd av en 10 mm fast kärna med 10mm A-klassad ljudabsorbent på vardera sida samt ett skumlaminerat
textilfodral.

Produkten kan kompletteras med funktionslist.



Belastningsrekommendationer för bordsskärmar –
Xrozz Reinforced, Xrozz Signbar & Xrozz Integrated

Max 35 kg

Max 10 kg400 mm

160 mm Max 25 kg

Funktionslist
(Signbar)310 mm



XROZZ ABSORPTION OCH ABSORPTION REINFORCED

XROZZ ABSORPTION är uppbyggd av en träram fylld med en A-klassad absorbent.

XROZZ REINFORCED är uppbyggd av en förstärkt träram fylld med en A-klassad absorbent.

Båda produkterna kan kompletteras med funktionslist.



XROZZ SIGNBAR
Skärmvägg med en unik funktionslist som kan kompletteras med ett
mycket stort urval av tillbehör. Ett flexibelt och komplett koncept, som ger
unika möjligheter för anpassning till individuella behov.

Allt med en design och prestanda, som förenar både elegans och
funktionalitet.

Funktionslisten gör att du kan organisera ditt skrivbord på en helt ny nivå.
Eftersom listen är anpassad till de allra flesta tillbehören på marknaden
idag kan du bygga upp din arbetsplats efter just dina behov. Har du
redan befintliga tillbehör går det alltså bra att behålla dessa och byta till
vår skärm och funktionslist. Möjligheterna är oändliga.

Samtidigt sparar du viktig skrivbords- och arbetsyta, då funktionslisten
gör det möjligt att få bort pärmar, papper och annat som vanligtvis tar
upp välbehövlig plats.

Funktionslisten har dold infästning och tar därför extremt lite plats.
Blandningen av stål och trä lyfter dessutom listen till helt nya
designdimensioner.

Skärmen finns i flera utförande. Välj mått, material, färg och söm.

Funktionslisten finns i tre utförande: anodiserad, svart och vit.



SIGN TILLBEHÖR
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1. Whiteboardtavla (hängande).
2. Sign broschyrställ (hängande).
3. Sign broschyrställ.
4. Sign pärmhylla.

5. Sign flersorteringsfack.
6. Sign laptophylla (stor).
7. Sign laptophylla (liten).
8. Sign förvaringsfack (hängande).

9. Sign förvaringsfack.
10. Sign pennfack (hängande).
11. Sign kabeldike.
12. Sign pennfack.



XROZZ INTEGRATED

XROZZ INTEGRATED är uppbyggd av en förstärkt träram fylld med en A-klassad absorbent och infälld funktionslist.

Funktionslisten har en unik montageskena för utanpåliggande eller integrerat montage i bordsskärmen.

Finns i längder från 750 mm – 1950 mm.



SOUND

Produktsortimentet SOUND står för förnyelse, att tänka annorlunda, att våga uttrycka
sig själv med levande former och färger. I Soundscreen får du en absorbent som är
utbytbar, du kan behålla stativet men byta absorbent när du vill utan att det kostar
pengar. Produkten är helt återvinningsbar, allt för att värna om vår miljö.



SOUNDSCREEN är den enda bordsskärmen på marknaden där man enkelt kan byta ut absorbenten men behålla
stativet utan att montera ned skärmen från bordsskivan. Skärmen uppfyller akustikklass (A) och har integrerade
klämfästen samt kabeldike för högsta funktionalitet. Som standard erbjuder vi hela nio olika färger på stativet.
Skärmarna uppfyller givetvis högsta brandklassning för byggnadskrav, offentligmiljö samt högsta absorptionsklass.



På vår www.boominterior.se finns detaljerade ritningar av våra skärmar och olika fästen. Våra 2D- och 3D-ritningar är ett bra verktyg
för att planera din ljudmiljö. Saknas ritningar till någon produkt kan vi självklart ta fram det.

Bordsskärm och fäste. Bordsskärm och klämfäste.

Skärmar med metallbeslag som bildar en båskonstruktion.
Sidoskärmarnas bredd är som standard 800 mm.

800 x 600 mm
1000 x 600 mm
1200 x 600 mm
1400 x 600 mm
1600 x 600 mm
1800 x 600 mm
2000 x 600 mm

800 x 800 mm
1000 x 800 mm
1200 x 800 mm
1400 x 800 mm
1600 x 800 mm
1800 x 800 mm
2000 x 800 mm

Måttexempel (B x H) bordsskärmar

Vissa skärmar kan måttbeställas

Exempel sömmar
Ingen söm, zig zag, tvånålssöm,
vit, svart, röd, orange.



XROZZ FLOORSCREEN

Ett flexibelt och komplett koncept, som ger unika möjligheter för anpassning till individuella behov. Med sina karaktäristiska drag
av perfektionism skapar våra golvskärmar bästa avskildhet samt ljudabsorption i rummet.

Skärmen är uppbyggd av en träram fylld med en A klassad absorbent.
Variationsmöjligheterna är stora och med lätt montering och förflyttning blir det enkelt att skapa avskildhet i en livlig kontorsmiljö.

Skärmen finns i flera utförande. Välj mått, material, färg och söm.
Fästen och tillbehör finns i flera utförande för bästa stabilitet och användning.



På vår www.boominterior.se finns detaljerade ritningar av våra skärmar och olika fästen. Våra 2D- och 3D-ritningar är ett bra verktyg
för att planera din ljudmiljö. Saknas ritningar till någon produkt kan vi självklart ta fram det.

Golvskärm och fäste/ben.Golvskärmar sammankopplade med metallbeslag som bildar en båskonstruktion.
Höjden är som standard 1400 mm och sidoskärmarnas bredd 800 mm.

Exempel sömmar
Ingen söm, zig zag, tvånålssöm,
vit, svart, röd, orange.Anpassade mått

800 x 1200 mm
800 x 1400 mm
800 x 1600mm
800 x 1800 mm
1000 x 1200mm
1000 x 1400mm
1000 x 1600mm
1000 x 1800mm
1200 x 1200mm

1200 x1 400 mm
1200 x 1600 mm
1200 x 1800 mm
1400 x 1200 mm
1400 x 1400 mm
1400 x 1600 mm
1400 x 1800 mm
1600 x 1200 mm
1600 x 1400 mm
1600 x 1600 mm

Måttexempel (B x H) golvskärmar



XROZZ FLOORSCREEN BOTH

Boom Interior utvecklar och levererar högkvalitativ ljudabsorbtion via genomtänkta, formgivna lösningar.

Våra produkter är ett resultat av lång erfarenhet av ljudmiljödesign, analyser av kontorsmiljöer och tester genomförda enligt internationell standard.

Vår utmaning är att erbjuda den kombination av produkter som ger bäst effekt i just er miljö. Behoven kan variera, men med vår produktportfölj
som verktyg täcker vi de flesta ljudbehov som kan uppstå i en arbetsmiljö.



XROZZ TABLE BOTH

Boom Interior utvecklar och levererar högkvalitativ ljudabsorbtion via genomtänkta, formgivna lösningar.

Skärmarna med metallbeslag bildar en båskonstruktion som skapar en privat sfär i öppna kontorslandskap.

Den praktiska konstruktionen dämpar ljudet och ger dina medarbetare en behaglig arbetsmiljö.

Sidoskärmarnas bredd är som standard 800 mm.



EASY SCHOOL

Easy School är en portabel bordsskärm som lämpar sig för mindre arbetsplatser eller skolmiljö när man vill sitta ostört. Tar effektivt
bort oönskat ljud runtomkring. Utrustad med flera förvaringsfack. Easy School har dessutom inbyggd hållare i A4-format.
Förvaringsfacken har även avstörningsfunktion för gsm-signal, ultimat för exempelvis skolmiljö.



FÄSTEN OCH TILLBEHÖR – BESLAG BORDSSKÄRMAR
1. Bordsfäste Serie P och Oberon för tre skärmar (3-pack).
2. Bordsfäste Serie P och Oberon för tre skärmar.
3. Bordsfäste för tre skärmar.
4. Bordsfäste för två skärmar (3-pack).

1 32 4

65 87
5. Klämfäste/hörnklämfäste 80 mm för tre skärmar (3-pack).
6. Klämfäste/hörnklämfäste för tre skärmar (3-pack).
7. Klämfäste/hörnklämfäste för tre skärmar.
8. Klämfäste/hörnklämfäste 80 mm för två skärmar.

109 1211
9. Bordsfäste Serie One (3-pack).
10. Förstärkt bordsfäste Serie P och Oberon (3-pack).
11. Bordsfäste Serie P och Oberon (3-pack).
12. Bordsfäste för tre skärmar (3-pack).

1513 14 16
13. Bordsfäste för två skärmar.
14. Klämfäste/hörnklämfäste 80 mm för tre skärmar.
15. Klämfäste/hörnklämfäste 80 mm för två skärmar (3-pack).
16. Klämfäste/hörnklämfäste för två skärmar (3-pack).

1918 2017
17. Klämfäste och hörnklämfäste för två skärmar.
18. Bordsfäste Mini (3-pack).
19. Bordsfäste Mini.
20. Bordsfäste Serie P och Oberon två förstärkta skärmar höger.



FÄSTEN OCH TILLBEHÖR – BESLAG BORDSSKÄRMAR

21. Bordsfäste Serie P och Oberon två förstärkta skärmar vänster.
22. Bordsfäste Serie P och Oberon en förstärkt skärm.
23. Bordsfäste Serie P och Oberon tre skärm.
24. Bordsfäste Serie P och Oberon två skärm.

21 242322

28272625

25. Bordsfäste Serie P och Oberon en skärm.
26. Fäste för fasadskiva.
27. Justerbart Bordsfäste.
28. Hörnklämfäste 80 mm.

29. Hörnbordsfäste.
30. Hörnklämfäste.
31. Funktionskrok.
32. Klämfäste justerbart (2 pack).

32313029

33. Bordsfäste (2 pack).
34. Bordsfäste (3 pack för skärmar över 1800 mm).
35. Klämfäste (3 pack, skärmar bredare än 1800 mm).
36. Fästpinne 2-pack Ovan Bord.

393837

36353433

40 41 37. 2 pack Ändavslut påbyggnadsbar skärm.
38. 3 pack Ändavslut påbyggnadsbar skärm.
39. 3 pack Pinne påbyggnadsbar skärm.
40. 2 pack Pinne påbyggnadsbar skärm.
41. Klämfäste 2-pack Ovan Bord.
42. Upphängningslist Vägg Xrozz Absorption.
43. Klämfäste 2-pack.

42 43



FÄSTEN OCH TILLBEHÖR – BESLAG BORDSSKÄRMAR SPECIAL

1. Bordsfäste Serie One (2 pack).
2. Bordsfäste Serie One (3 pack).
3. Serie P Skjutbar skiva.
4. Bordsfäste Serie P och Oberon två förstärkta skärmar höger.

1 432

765 8

5. Bordsfäste Serie P och Oberon två förstärkta skärmar vänster.
6. Bordsfäste Serie P och Oberon en förstärkt skärm.
7. Bordsfäste Serie P och Oberon tre skärm.
8. Bordsfäste Serie P och Oberon två skärm.

9 10 11

9. Bordsfäste Serie P och Oberon en skärm.
10. Funktionskrok.
11. Upphängningslist Vägg Xrozz Absorption.



FÄSTEN OCH TILLBEHÖR – BESLAG GOLVSKÄRMAR

1

1. Rak 2-vägs anslutning för Floorscreen.
2. 4-vägs anslutning för Floorscreen.
3. 2-vägs anslutning för Floorscreen.
4. 3-vägs anslutning för Floorscreen.

32 4

765

5. Fot för golvskärm utan hål.
6. Hörnfot.
7. Hörngolvfot.
8. Hörnfotspaket (4 pack).

8

9. Funktionskrok.
10. Whiteboardtavla.
11. Golvfot (4 pack).
12. Golvfot (4 pack) med hjul.

9 10 11 12



FÄSTEN OCH TILLBEHÖR – ÖVRIGT

1
1. Ändavslut för funktionslist.
2. Funktionslist för bordsskärm / golvskärm.
3. Wireupphängning Sound.
4. Väggbeslag Sound (4 pack).

3

2

4





SOUND CEILING
Med sina genomtänkta former kan du över en natt enkelt byta
absorbent i vår patenterade Sound Ceiling för en helt annan
känsla i kontorsmiljön. Med sin 50 mm tjocka absorbent dämpar
Sound Ceiling efterklangsljudet med 50db och utskärningarna ger
dig möjlighet att rikta ljudet, något som tidigare varit omöjligt.

Innertaket/väggpanelen är enkelt att montera. För innertaksplatta
tar man bort befintlig platta och ersätta med Sound Ceiling eller
montera direkt mot innertak / vägg genom att enkelt fästa
kardborre i taket och trycka plattan mot.

Sound Ceiling är uppbyggd i ett material av 100% PET dvs.
återvunna PET flaskor.

Akustikplattan finns i:
Svart laminerad velour baksida
Svart olaminerad platta
Vit laminerad velour baksida
Vit olaminerad platta
Samtliga plattor går att beställa i textilen felt.

Färg (felt)

Mått bredd x höjd:
600 x 1200 mm
900 x 900 mm
600 x 600 mm

Utskärningarna ger dig en
unik möjlighet att rikta ljudet!



SOUND CEILING CIRCLE
Sound Ceiling Circle är speciellt framtagen för absorption i de högre frekvensbanden. Valmöjligheterna är stora – här väljer
du storlek och kulör eller tryckt motiv efter tycke. Sound Ceiling Circle uppfyller högsta krav beträffande brandsäkerhet i
offentligmiljö samt högsta absorptionsklass. Finns i flera färger och mått.



VÄGGABSORBENTER & AKUSTIKTAVLOR

Sound Flexible är en modern väggabsorbent som även kan användas som fritt
hängande takabsorbent. Sound flexible är enkel att montera. De perfekta
bockningarna gör det möjligt att takmontera med eller utan tråd eller montera dolt
mot vägg. Som standardkulörer erbjuder vi nio olika färger på stativet.



VÄGGABSORBENTER – CUSTOMMADE
SOUND PRINT är en frihängande väggabsorbent med tryckt motiv. Välj bland tusentals motiv från vår samarbetspartner
Shutterstock.com eller ladda upp din egen bild. Vi trycker och producerar den på en effektiv och stilren ljudabsorbent. För en
optimal ljudmiljö kan tavlorna kombineras med andra ljudabsorbenter, som skärmväggar och akustiktak. De printade
absorbenterna är kantförslutna med det tryckta motivet.

Finns i flera mått!
1200 x 900 mm 1700 x 1000 mm
1500 x 1500 mm 1700 x 1200 mm
1700 x 1700 mm 1700 x 900 mm

Superenkel montering!
Våra ljudabsorberande tavlor är
enkla att montera, bland annat
genom ett smart magnetfäste.



Sound flexible. Soundprint – våra custom made väggabsorbenter finns i flera former och storlekar.

På vår www.boominterior.se finns detaljerade ritningar av våra väggabsorbenter och akustiktavlor. Våra 2D- och 3D-ritningar är ett
bra verktyg för att planera din ljudmiljö. Saknas ritningar till någon produkt kan vi självklart ta fram det.

600 mm (oklädd)
800 mm (oklädd)
1200 mm (oklädd)
600 mm (klädd)
800 mm (klädd)
1200 mm (klädd)

Måttexempel (B x H) Sound flexible
Bronze (copper)
Guld
Koppar
Rosé
Silver
Star Black
Svart (glans 10)
Vit (glans 10)
White Snow

Färger Sound flexible

Måttexempel (B x H) Soundprint

1200 x 900 mm
1500 x 1500 mm
1700 x 1000 mm
1700 x 1200 mm
1700 x 1700 mm
1700 x 900 mm
500 x 1000 mm
500 x 600 mm



Med ljuddämpande tavlor kan en bra och snygg ljudmiljö skapas i alla typer av lokaler. Inred
med akustiktavlor för en behaglig kontorsmiljö. Tavlorna livar inte bara upp rummet, på ett
effektivt sätt minskar de också ljudreflexer och dämpar det allmänna sorlet från
människoröster och andra ljudkällor.



SOUNDMAP

Upptäck världen med Boom Interiors unika världskarta. Sound Map är speciellt framtagen för absorption i de högre
frekvensbanden och uppfyller högsta krav beträffande brandsäkerhet i offentligmiljö samt högsta absorptionsklass. Sound Map
säljs i storlek 1650 mm x 1000 mm med svart kant.

Valmöjligheterna är stora – här väljer du kulör efter eget tycke.





BELYSNING

Våra moderna och tidlösa skrivbordslampor ger maximal räckvidd och flexibilitet. Samtliga skrivbordslampor är
utformade med ledbara lamphuvuden för bästa möjliga ljusergonomi. Våra bordslampor är av LED-modul och har
touchfunktion för justering av ljusstyrka, i flera olika lägen. Dessutom är USB-uttag för laddning standard i våra
skrivbordslampor.

Ellipse Design, bordslampa.
Finns i vit och svart.
Storlek 800 x 350 x 220 mm

SQUARE LED, bordslampa.
Finns i guld, silver och svart.
Storlek 575 x 380 x 170 mm



AIKA LED, bordslampa. Finns i silver och svart.
Storlek 800 x 350 x 220 mm



Led Circle är belysningsarmaturen där du kan nyttja både som belysningsarmatur eller som
tillval med absorbent.

Belysningsarmaturen är fullt dimbar, höj och sänkbar (wire-funktion) som gör det enkelt vid
installation och användande.

Med absorbent som tillval reducerar den ljudet på ett föredömligt sätt för användaren samt
höjer känslan i hela rummet.

Finns i storlekarna 800mm och 600mm diameter.

LED CIRCLE





Våra monitorarmar ger dig full frihet på skrivbordet. Monitorarmar frigör bordsyta och ger
flexibel anpassning av bildskärmen för bästa belastnings- och synergonomi.

Vårt breda utbud gör det möjligt att anpassa valet av monitorarm efter väldigt specifika behov.
Vi har armar med klämfäste, för vår funktionslist och vi tillhandahåller även dubbelarmar.

Sign Dual Arm med gasfjäder. Produkten innehåller 2 armar och 1 styck klämfäste för två
armar. Sign LCD arm är justerbar i samtliga lägen och gasarmen justeras efter vikten på LCD
skärmen. Sign är roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100.

Sign Connect LCD arm är den första LCD armen på marknaden med inbyggd laddfunktion.
Ladda mobilen, surfplattan eller annan elektronikutrustning utan att behöva göra några
ingrepp i bordsskivan. Sign Connect förbättrar ergonomin för de anställda och frigör dyrbar
yta på kontoret. Sign Connect LCD arm kan monteras på två olika vis: klämfäste eller genom
bord.

Sign Connect LCD arm är justerbar i samtliga lägen och gasarmen justeras efter vikten på
LCD skärmen. Sign Connect LCD arm är roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100.

MONITORARM – FÖRST PÅMARKNADENMED INBYGGD LADDFUNKTION



TOOLBAR ARM – POPULÄR STORSÄLJARE

Sign LCD-arm kan monteras på tre olika vis: klämfäste, genom bord eller på
funktionslist.

Sign LCD arm är justerbar i samtliga lägen och gasarmen justeras efter vikten på
skärmen. Sign är roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100.

Finns i silver, svart och vit.

Sign LCD arm förbättrar ergonomin för de anställda och frigör dyrbar yta på kontoret.



STATIV OCH HÅLLARE FÖR SURFPLATTOR

Användningsområden är många. Till exempel kan bordsstället för surfplattor användas som en terminal eller
informationsstation. Perfekt i butik, på kontoret och på mässor.

En innovativt designad hållare för surfplattor med ett handtag på baksidan för en bekvämare hållning.

Handtaget minskar också risken för att du ska tappa din surfplatta.



Boom Qi Loader är en trådlös laddare för mobil och surfplatta. Boom Qi Loader kan sänkas ner i skrivbord, konferensbord,
köksö eller nattygsbord. Laddaren är helt vattentålig och kan även placeras nära diskho eller liknande.

Boom Qi Loader uppfyller samtliga ställda krav så som CE märkning, RoHS, SS- standard.

Trådlös mobilladdare, 79 mm i diameter.

BOOMQI LOADER





THE SOUND LOUNGE STOOL OCH THE SOUND LOUNGE TABLE

En loungestool som är både skön och rustik.

Sound Lounge Stool är lämplig för både inom- och
utomhusbruk.

Som standardkulörer kan vi nu erbjuda 9 olika färger på
stativet, exempelvis koppar, guld, rosé och bronze.

Stativet kan lackas i valfri kulör utan extra kostnad.

Pista är ett läder med pull up-effekt med en ”old english look”.

Ett snyggt och funktionellt loungebord med rustik stil som
passar både inne och ute.

Det vändbara stativet möjliggör att du kan placera bordet hur
du vill eller vänd The Sound Lounge Table upp och ner och du
har skapat en lounge stool.

Stativet kan lackas i valfri kulör utan extra kostnad.



Rum i rummet
design, akustik, innovation

Rum i rummet är Boom Interiors konceptserie där vi hela
tiden utvecklar innovativa produkter för det moderna
kontoret. Först ut är The Bungalow och Phone Booth.



The Bungalow är en briljant lösning för det moderna och aktivitetsbaserade kontoret – ett utdragbart rum i rummet. En funktionell
designlösning som skapar oändliga möjligheter.

The Bungalow blir ett separerat kontor eller en mötesplats, som skapar avskildhet, arbetsro och ett behagligt lugnt – oavsett vad som pågår i
rummet utanför. Självklart är The Bungalow fullt utrustad med alla nödvändiga features och bekvämligheter – rummet har ett infällt bord,
belysning och laddningsuttag för dator och mobil. Specialframtagna pallar erbjuder sittplatser med komfort för att optimera användningen av
rummet.

En klar teknisk lösning med lätthanterliga vikväggar, inspirerade av bussarnas dragspelsfunktion. Väggarna skjuts ut upp till två meter och
stommen i aluminium gör The Bungalow smidig, enkel och lätt att montera.

Vi har valt hållbara och återvunna material för att linjera med samtiden. Materialen är självklart anpassade för att stänga ute oönskade ljud och
störande brus. Färgvalen är många och självklart anpassas The Bungalow efter behov.

När allt fler kontor blir aktivitetsbaserade och många möten sker in-house blir Ideas The Bungalow en naturlig del av vardagen. Det är en
smakfull, ultramodern och föränderlig lösning som både optimerar kontorsyta och effektivitet. Idag är The Bungalow en plats för möten,
imorgon ett utrymme för brainstorming. Inte ens fantasin kan sätta några gränser.

THE BUNGALOW



THE PHONE BOOTH

Phone Booth är perfekt när man vill prata
ostört i telefon på kontoret. Dessutom är
den ett roligt och uppskattat inslag på
arbetsplatser runt om i landet.

Med våra högkvalitativa ljudabsorbenter
dämpas alla ljud runtomkring och man kan
ta det där viktiga samtalet i lugn och ro.

Det finns gott om utrymme för att göra
anteckningar på det utskjutande bordet
och dessutom kan vår Phone Booth fästas
i önskad höjd.

Den går även att vrida 90° och fästa på
ena kortsidan mot väggen.



VISSTE DU ATT?

Dålig ljudmiljö har ett signifikant samband med sjukfrånvaro: ju mer komplexa uppgifter som ska utföras
desto tydligare blir sambandet.

60% av vår tid tillbringas i tyst koncentration.

Det tar i genomsnitt 25 minuter för en kontorsanställd att återgå till den ursprungliga uppgiften efter ett
avbrott, och ytterligare åtta minuter går innan personen har nått sin tidigare grad av koncentration.

Personalkostnaden på kontor uppgår till 82% av den totala kostnaden för kontoret sett över tio års
arbete. Det är 16 gånger mer än kostnaden för den fysiska arbetsplatsen.

EN GOD AKUSTIKMILJÖ KAN:

Minska adrenalinnivån med 30%.

Förbättra motivationen inför en uppgift med 66%

Öka prestationsförmågan vid koncentrationskrävande uppgifter med upp till 50%.

Förbättra förmågan till huvudräkning med 20%.



Boom Interior
Hos oss måttbeställer du dina bords- och golvskärmar helt utifrån
dina specifika behov. Alla våra produkter finns i en mängd olika
tyger och färger för att passa in i just din unika miljö.

Design & akustik på dina villkor
Vi levererar behovsanpassad inredning utifrån kundens
förutsättningar beträffande design, profil, funktion, ergonomi och
ekonomi.
Vårt främsta mål är att gestalta en miljö som människor kan trivas
och jobba effektivt i. Det är ett hantverk som handlar om lika
delar planering och finurlighet.

Läs mer om oss på www.boominterior.se.

info@boominterior.se
0325 79700
Lövstagatan 9A
514 33 Tranemo

Fredrik Stjerna
Försäljning/inköp
fredrik@boominterior.se
+46 (0)707 99 85 22

Christian Gustavsson
Inköp/order/logistik
christian@boominterior.se
+46 (0)707 99 86 32

Robert Hamming
Försäljning
robert@boominterior.se
+46 (0)707 99 85 76


