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Nyt industrisamarbejde skal skabe interiørmagi
Philips indgår i disse dage et nyt og spændende samarbejde med det danske firma
Kvadrat Soft Cells. Sammen skal de to virksomheder udvikle innovative og lysende
stofpaneler til verdensmarkedet.
Med det nye samarbejde mellem Philips og Kvadrat Soft Cells kombinerer Philips sin ekspertise
inden for belysning med Kvadrat Soft Cells’ omfattende viden om lydabsorbering. Formålet er at
løfte interiørdesign til et helt nyt niveau. Ved at integrere Philips’ LED-teknologi med Kvadrat
Soft Cells akustiske paneler kan indretningsarkitekter og specialister inden for belysning bruge
lys og tekstiler på en helt ny måde i deres arbejde.
Takket være det store udvalg i Kvadrats stoffer og den brede vifte af farver i Philips LED-lys kan
eksperter nu effektivt skabe en varm og behagelig atmosfære i hvilket som helst rum.
Kombinationen af det integrerede LED-lys og panelernes tekstur skaber et bedre og mere
lyddæmpet arbejdsmiljø, ligesom oplevelsen i for eksempel salgslokaler kan forbedres med nye
dynamiske og visuelle effekter.
Philips og Kvadrat Soft Cells nye samarbejde kombinerer overlegen teknologi med en forståelse
af menneskelige behov, både hvad angår belysning og akustik. Det gør det muligt at skabe
attraktive arbejdsmiljøer, som motiverer og inspirerer.
”Hos Philips er vi meget glade for det nye samarbejde med Kvadrat Soft Cells. Sammen vil vi
udvikle nye belysningsløsninger, der tilbyder brugerne en endeløs række af effekter og
stemninger. Samarbejdet giver os evnen til at kombinere lys med akustisk kontrol, hvilket
yderligere forstærker stemningsoplevelsen,” siger Leon van de Pas, administrerende direktør for
Large Luminous Surfaces i Philips.
”Philips er en naturlig samarbejdspartner for os, idet vi begge er passionerede for at fremme
velvære og udvikle løsninger, der påvirker mennesker i en positiv retning. Gennem samarbejdet
kan vi udvikle dekorative løsninger, der giver liv til rummet. Philips LED-lys integreret i Kvadrat
Soft Cells’ paneler giver belysningseksperter og arkitekter fuld fleksibilitet til at skabe præcis
den stemning, de ønsker,” siger Henrik Holm, administrerende direktør i Kvadrat Soft Cells.
Som et resultat af partnerskabet har Philips udviklet en bred vifte af nye belysningsløsninger,
som nemt kan skræddersyes til at afspejle enhver stemning. Med Kvadrat Soft Cells paneler,
der kan tilpasses et hvilket som helst arkitektonisk design, dæmpes både støj og ekko. De
slidstærke softcells er lavet på en patenteret aluminiumsramme med en indbygget

udspændingsmekanisme, der holder stoffet perfekt strammet ud og sikrer optimal
lydabsorbering.
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Om Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), er en global koncern med et bredt sortiment af produkter
til sundhed og velvære med fokus på at forbedre menneskers livskvalitet via kontinuerlig innovation. Philips er
førende i verden inden for produkter til sundhed og velvære samt livsstil og teknologi, og tilbyder produkter, tjenester
og tekniske løsninger med mennesket i fokus og i overensstemmelse med varemærkeløftet ”sense and simplicity”.
Philips har hovedsæde i Holland og har over 117.000 ansatte i flere end 100 lande. Med en årsomsætning på EUR
22.3 mia. i 2010 er koncernen markedsleder inden for medicinsk udstyr til billeddiagnosticering af hjertesygdomme og
akut patientovervågning, energieffektive belysningsløsninger, husholdningsapparater og produkter til personlig pleje
samt forbrugerelektronik med en stærk førerposition inden for barbermaskiner, trimmere, bærbare
underholdningsprodukter og el-tandbørster. Nyheder fra og informationer om Philips findes på www.philips.dk/presse
Om Kvadrat Soft Cells
Kvadrat Soft Cells er patenterede paneler, der kan kontrollere lydabsorbering. Panelerne er tilgængelige i tre
slidstærke versioner, der alle kombinerer Kvadrat Soft Cells’ fokus på holdbart design, unik æstetik og funktionalitet.
Soft Cells kan både benyttes som komponenter i nyt byggeri og som eftermonterbare løsninger og er blevet valgt
som den foretrukne akustiske løsning af globale virksomheder som: BP, Cisco Systems, Diesel, Foster + Partners,
HBOS, Hilton Hotels & Resorts og Microsoft.
Soft Cells er et produkt af Kvadrat’s ønske om at skubbe til grænserne for tekstildesign. Selskabet har gennem lang
tid arbejdet med verdens førende designere for at udvikle tekstiler af bedste kvalitet samt tekstilrelaterede produkter
til det offentlige rum og private hjem.
www.softcells.com

