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Philips presenterar samarbete med Kvadrat Soft Cells och skapar levande rum
med textil som lyser
Philips presenterar idag ett samarbete med Kvadrat Soft Cells för lansering av en ny textil med
LED-belysning. Philips ledande position inom ljus och Kvadrat Soft Cells expertis inom
ljudabsorbering kan tillsammans förbättra inomhusmiljöer genom både belysning och ytor. Med
Philips LED integrerat med Kvadrat Soft Cells ljuddämpande paneler har en helt ny typ av
lösningar skapats som ger arkitekter, inredningsdesigners och ljusspecialister möjlighet att
använda en ny typ av ljusskälla för ljussättning.
Integrerade LED-lampor och ljudabsorberande paneler skapar nya möjligheter, inte minst för
detaljhandeln där tekniken möjliggör en mer dynamisk visualisering av produkter.
Ljudabsorberande paneler är också särskilt lämpade för arbetsplatser där de ger en behagligare
miljö.
Samarbetet samför teknologi av högsta klass med insikten om människors behov inom både
ljus och ljud, allt för att skapa en miljö som attraherar, motiverar och inspirerar människor.
-

Philips är glada att kunna presentera detta samarbete som ger helt nya möjligheter för
inredning. Våra ljuslösningar ger användaren otaliga möjligheter att skapa effekter och
atmosfärer och tillsammans med Kvadrat Soft Cells kan vi nu garantera att en
stämningsskapande belysning förstärks med en ljuddämpande effekt, säger Leon van de
Pas, General Manager, Large Luminous Surfaces på Philips.

Ljus spelar en fundamental roll för att skapa rätt atomsfär för varje givet tillfälle. Philips har
utvecklat en serie lösningar som kan anpassas för att skapa ett brett spektrum av
sinnesstämningar. Med Kvadrat Soft Cells paneler går det även att påverka hörselsinnet då
panelerna dämpar både ljud och eko. Soft Cells har en patenterad aluminiumram, som omsluter
panelen och sträcker ut tyget.

-

Philips är en självklar samarbetspartner eftersom vi båda har ambitionen att utveckla
lösningar med en positiv inverkan på människors välbefinnande. Genom samarbetet har
vi utvecklat en dekorativ ljuddämpning som ger rum nytt liv, säger Henrik Holm,
Managing Director Kvadrat Soft Cells.
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Om Philips
Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och
välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är
världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar
som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips
varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 119 000
anställda i mer än 60 länder. Med en försäljning på 25,4 miljarder euro 2010, är företaget
marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya
ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är
dessutom ledande inom platt-TV, rakning och grooming för män, bärbar underhållning och
tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter
Om Kvadrat Soft Cells
Kvadrat Soft Cells är patenterade tygbeklädda paneler som absorberar ljud och kombinerar en
hållbar design, unik estetik och funktion.
Soft Cells kommer i tre storlekar och passar både som byggkomponent och för anpassade
efterhandslösningar. Soft Cells levererar ljuddämpande lösningar till globala företag som: BP,
Cisco Systems, Diesel, Foster + Partners, HBOS, Hilton Hotels & Resorts och Microsoft.
Kvadrats ambition är att flytta gränserna för textildesign och företaget har en tradition av
samarbete med världsledande designers, utveckla högkvalitativa textiler och textilrelaterade
produkter för offentliga platser och hemmet.
www.softcells.com

