
”Inget är bättre än originalet.
 Förutom när det görs bättre”.

Vi presenterar

VICTOR. THE EGGBOX
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FitEEST

Vi uppfinner äggkartongen på nytt. 

Större och bättre än någonsin tidigare.

Säg hej till  VICTOR. THE EGGBOX

utmärkt
ljudabsorbent &
diffuser

gjord av återvinningsbara
PET-fibrer & hampa

mått:
60 x 30cm

6 lekfulla färger:

pure natural

coral red

purple dream

peppermint

ocean blue

grey stone

naturlig och äkta
materialkänsla

tidlös design

monteras enkelt med 
magneter

passar i alla rum

made in swedendesigned in switzerland



Rör inte original - men gör dem bättre.

Designer - Stefan Furrer

Fascinationen för äggkartongen överraskar 
inte, eftersom den har präglat rumsakus-
tiken mer än något annat objekt. Man har 
länge vetat att äggkartonger mycket väl kan 
användas för akustiska prestanda – redan 
innan industrin började arbeta med mass-
producerade, ljudabsorberande material. 
Äggkartonger har använts för att fylla 
otaliga garage, diskotek, källare och musik-
studios över hela världen – och rummen 
blev bekvämare. Äggkartongen fanns lätt 
tillgänglig för många människor och bidrog 
på ett magiskt sätt till att förändra de akus-
tiska kvaliteterna i rummen.

Åren gick och nya och bättre ljudabsor-
benter i underbar estetisk design kom ut på 
marknaden. Det är väl bra i sig, men den 

legendariska äggkartongen försvann från 
världsscenen i sin akustiska form.
Det fick mig att fundera: vad skulle hända 
om äggkartongen kunde få en andra chans?

Äggkartongen behövde uppdateras för att 
fungera på samma sätt som alla coola ab-
sorbenter på marknaden. Vid det här laget 
utvecklades idén att återuppfinna äggkar-
tongen – inte långt från den ursprungliga 
designen – men större, bättre och färgstark-
are. En riktigt cool grej, med en högeffek-
tiv akustisk kraft, ekologiskt framställd av 
återvunnet material och lätt att montera. 
Nu kommer den tillbaka – och den är eft-
erlängtad. Välkommen tillbaka – och du får 
ett namn också: VICTOR. THE EGGBOX.

Född 1975 i Luzern, Schweiz. Efter studier 
i arkitektur och en studie i marknadsföring 
arbetade Stefan Furrer som projektledare 
inom kontorsinredningsbranschen och som 
akustikspecialist i många år. Han var särskilt 
fokuserad på att förbättra akustiken i alla typer 
av rum – tills han grundade Bellton AG 2014, 
som han leder som dess ägare och vd.
Bellton är en ledande schweizisk 
fullserviceleverantör av rumsakustiska 
lösningar, inriktad på tidlös design och som 
arbetar hand i hand med internationella 
akustiktillverkare. www.bellton.com



VICTOR. THE EGGBOX

HÖJD 60 CM
BREDD 30 CM
DJUP 10 CM
VIKT 0,45 KG

BRANDTEST
Testad av RISE enligt EN ISO 11925-2

AKUSTISKA EGENSKAPER
Frekvens i Hz   

63 125 250 500 1000 2000 4000 Aw
0,0 0,05 0,20 0,55 0,85 0,75 0,9 0,5

Absorptionsklass D

Testade enl ISO 354:2003, ISO 11654:1997

Magnetuppfästning 4 st

MONTERING

www.decibelab.se

Pure natural

Coral red

Ocean blue 

Purple dream

Peppermint 

Grey stone 

MATERIAL
Polyester 70% (återvinningsbara fibrer)
Hampa 30% (organiska fibrer)
Magnet vid montering, 4 x ø20 x 5 mm

FÄRGER

Fästplåt vägg 180x40 2st 


