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Slide Panel Flex 

Precis som med de flesta övertygande och till synes självklara idéer är enkelhet ett kännetecken för 
Slide Panel Flex.

360 graders vändbara paneler som hängs upp från ett takmonterat glidsystem med bara en styr-
skena. Var och en från en enda upphängningspunkt. Ljudabsorption i klass A och som grädde på 
moset sparar Slide Panel Flex utrymme när den inte används.

Detta är de utmärkande förstklassiga egenskaper som ger serien dess fantasifulla, flexibla funktio-
nalitet för många olika miljöer och tillfällen.

Kanske kan en restaurang nu skapa ett nytt rum i ett rum för privata middagssällskap. Ett stort, 
öppet kontor måste kunna växla mellan privata möten, stressreducering och daglig öppenhet. Och 
ett hotell kan erbjuda gästerna möjligheten att koppla av i olika exklusiva loungemiljöer.

Dessutom omfattar Slide Panel Flex Kurages hållbara vision med slitstarka, avtagbara och tvättbara 
textilier. Slide Panel Flex erbjuder estetik på hög nivå och omfattande designfrihet beroende på din 
individuella rumsstorlek, stil och dina akustiska och funktionella behov.

Med andra ord är det bara fantasin som sätter gränser för hur du vill använda Slide Panel Flex. 
Listan är inte uttömmande och är långt ifrån fullständig. Här är dock några specifika exempel på var 
du enkelt kan integrera serien i din egen miljö – och varför. Oavsett om det är ett privat företag, ett 
offentligt utrymme eller särskilda miljöer.

Slide Panel Flex – enkelhet, flexibilitet och designfrihet i ett. Njut! 



För restauranggästerna handlar allt om gastronomi, 
vin och gott sällskap. 

För att uppnå den magiska atmosfären är faktorer 
som akustik och avskildhet viktiga. Det är här den nya 
ljudabsorberande rumsavskiljaren Slide Panel Flex 
kommer in i bilden och uppfyller alla kriterier.

Njut av livets fina stunder
Slide Panel Flex ger dig möjlighet att skapa nya rum 
eller skräddarsy utrymmen eller privata zoner i restau-
rangen. Slide Panel Flex har 360-graders vändbara 
paneler och kan enkelt skjutas åt sidan och parkeras 
mot väggar eller pelare för att passa det specifika 
evenemanget och antalet gäster och sparar på så sätt 
utrymme.

Restauranger 
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För att stödja vår hållbara vision tillverkas panelerna av 
mineralull och har lång livslängd tack vare textilierna 
som är lätta att byta ut.

Utrymmen som kan varieras
Kortfattat: Slide Panel Flex ger dig friheten att njuta av 
livets finaste ögonblick i dynamiska och föränderliga 
rum, utrymmen och zoner. En restaurangägares val.

Gör plats för ett nytt, mer flexibelt och dynamiskt sätt 

att tänka med föränderliga utrymmen på restauranger.

Restauranger 
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Lounger

Tid är lyx. Rymd är själva sinnebilden av lyx.

Slide Panel Flex speglar vår dynamiska, föränderliga 
värld genom att ge dig möjlighet att njuta av lugna 
stunder i en privat zon samtidigt som du är mitt i hän-
delsernas centrum.

Distinkt design och avancerad akustik
Oavsett om det rör sig om loungen på ett hotell, ett 
konferenscenter eller en bar, handlar det om att kunna 
känna lugn och ro medan man betraktar livet. Man 
är i periferin, men ändå en del av det hela. Med sina 
optimerade akustiska effekter och sin eleganta design 
erbjuder Slide Panel Flex de rätta förutsättningarna för 
en tillfällig vistelse i en hemtrevlig loungezon.

Slide Panel Flex representerar estetisk design på hög 
nivå med inbyggda akustiska effekter. Som en del av 
Kurages hållbara vision tillverkas textilierna av mine-
ralull och är långlivade, tvättbara och lätta att byta ut. 

Estetiskt loungeliv
Slide Panel Flex består av 360graders vändbara 
paneler i en enda takmonterad skena, med bara ett 
upphängningshjul, och det har dessutom Kurages 
utmärkande signatur: den synliga aluminiumprofilen.

När det gäller loungeområden står Slide Panel Flex 
för exklusiv, rofylld kvalitetstid i en enkel, fantasifull 

lösning.
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Kontor

Expandera. Dela av. Ändra om. Spara utrymme. Du 
har möjlighet att välja i det ombytliga kontoret.

Ett kontor behöver inte se likadant ut varje dag utan 
kan förändras efter de aktuella behoven på arbet-
splatsen. Slide Panel Flex är det nya radikalt flexibla 
alternativet för just detta ändamål.

360 graders förvandling av rum
Glidpaneler som kan vridas 360 grader och som löper 
i en enda takmonterad styrskena. Var och en med 
endast ett upphängningshjul. Detta innebär frihet att 
omvandla rummet med ny funktionalitet, sektioner 
och estetisk design. Inkluderar ett alternativ för att 
lägga till en 90 graders böjd skena. 
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Kontor

Slide Panel Flex är dessutom lätt och diskret, ut-
vecklad för att ge ljudabsorption av klass A och ger 
en bättre ljudmiljö än tunga gardiner och traditionella 
vikväggar.  

Ingen stress. Enskildhet eller öppenhet
Förbättra de anställdas välbefinnande, skapa en be-
haglig känsla av rymd och motverka risken för stress 
med en förnuftig och innovativ akustikdesignlösning 
för kontoret. 

Enskildhet när det behövs, öppenhet när det önskas.
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Kaféer

Njut av en kopp kaffe i en halvprivat zon en solig efter-
middag på ditt vanliga kafé. 

Den flexibla Slide Panel Flex kombinerar rumsavdel-
ning, avskärmning och ljudisolering i ett. Tack vare 
de 360 graders vändbara panelerna kan du mycket 
snabbt förvandla rummet.  

Dags att tanka ny energi
Livet är rikare när man har tid och utrymme att stanna 
upp en stund. Tid för reflektion och utrymme för att 
fylla på med kaffe, mat och ny energi. Det kan mycket 
väl vara på ditt favoritkafé och i en Slide Panel Flex-

zon.
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Det beror på att Slide Panel Flex ger dina gäster en 
optimal inbyggd akustisk effekt. Eftersom den ger 
estetisk stil och klass åt kaféets interiör samtidigt som 
den är diskret.

Frihet och flexibilitet i ett
Varje panel hängs upp från ett takmonterat glidsystem 
med bara en styrskena, och varje panel kan svänga 
360 grader. Detta ger dig friheten att designa och 
skapa en zon eller ett bås på kaféet.

Slide Panel Flex erbjuder ljudabsorption av klass A, 

vilket skapar en utmärkt ljudmiljö för kaféer.

Kaféer
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Stora och öppna kontor

Lägg till lite karaktär. Gör stora och öppna kontor mer 
personliga och skapar en inspirerade vardagsmiljö.

Öppna kontor har sina uppenbara fördelar. De gör 
människor mer synliga och tillgängliga – men inte 
nödvändigtvis mer produktiva eller nöjda. 

Flexibelt utrymme vs. öppet kontor
Slide Panel Flex finns med slitstarka, avtagbara texti-
lier i flera olika färger och mönster. Systemet erbjuder 
en ny sorts balans mellan öppenhet och avskildhet 
– eftersom det inte alltid nödvändigtvis behöver vara 

antingen det ena eller det andra. 
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Stora och öppna kontor

Med 360 graders vändbara paneler kan systemet in-
tegreras i och passa in i flera olika typer av byggnader, 
inklusive stora och öppna kontor. Skapa ett nästan 
slutet utrymme eller gör en panel till dörr som leder in 
till rummet. 

Snygg funktionalitet
När du inte behöver panelerna längre kan du helt en-
kelt skjuta dem åt sidan och parkera dem parallellt för 
att spara utrymme. För att stödja vår hållbara vision är 
textilierna slitstarka, löstagbara, tvättbara och lätta att 
byta ut. 

Slide Panel Flex erbjuder snygg och flexibel funktio-
nalitet som gör att du kan växla mellan öppna och 

privata utrymmen.  
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Mötesrum

Ett viktigt affärsmöte kräver avskildhet och en optimal 
akustisk miljö. 

Slide Panel Flex kan mycket väl vara den mycket flex-
ibla, multifunktionella och elegant utformade lösning 
som behövs.

Designad för ljudabsorption av klass A
Slide Panel Flex ger ljudabsorption av klass A. Den 
ger en bättre ljudmiljö än gardiner och är en enklare 
och mer elegant designlösning än traditionella vikväg-
gar. Varje panel kan vändas 360 grader, vilket gör att 
du kan skapa ytterligare ett mötesrum i ett rum. Privat 
men ändå tillgängligt.
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Mötesrum

Som grädde på moset kan panelerna enkelt parkeras 
parallellt, vilket sparar utrymme när mötet är avslutat. 

Tänk utanför boxen. No business as usual
Från ett öppet kontor till ett diskret mötesrum och 
tillbaka igen på nolltid, tack vare stark akustik och en 
enkel, fantasifull lösning. När ett produktivt liv är för 
kort för oönskade ljud och störningar.  

Vänd bara på de vändbara panelerna på det sätt du 
vill och skapa ett nytt rum i rummet för ditt affärsmöte.
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KURAGE A/S 
Holmstrupgårdvej 4, 8220 Brabrand, Denmark 

T: +45 8655 0700 · info@kurage.com · www.kurage.com


