Rice Field akoestische lampenserie
Goede akoestiek is geen luxe, maar een noodzaak. Toch verzaken veel mensen aandacht
te besteden aan een goede geluidbeheersing – misschien omdat zij denken dat dit veel
moeite kost, of omdat het verlangen de akoestiek te verbeteren botst met eisen die zij
aan het interieur van een woning, kantoor of horecagelegenheid stellen. Post Acoustics
heeft daarom in samenwerking met Knapontwerp een serie akoestische designlampen
ontwikkeld, waarin stijlvolle verlichting wordt gecombineerd met professionele en zeer
efficiënte akoestiekbeheersing.

Doeltreffend design
De Rice Field-serie is geïnspireerd op de vorm van Aziatische rijstvelden: zij worden
gekenmerkt door een organisch en ruimtelijk design, maar zijn net als de rijstvelden ook
doeltreffend en efficiënt. Door de organische structuur wordt het oppervlak aan
Basotect® melamineschuim, dat ongeëvenaarde geluidsabsorberende kwaliteiten heeft,
vergroot. Dit gebeurt echter zonder enige concessies te doen aan de uitstraling en het
uiterlijk van de lamp: design en goede akoestiek gaan dus naadloos samen in deze serie.
De oprichters van Post Acoustics & Knapontwerp zijn namelijk van mening dat
akoestiekverbetering niet alleen een praktische maatregel moet zijn, maar onderdeel is
van de beleving van een ruimte – en dat kan niet zonder ook aandacht te besteden aan
de uitstraling daarvan. De Rice Field-lampen zijn daarmee vooral gericht op een publiek
dat belang hecht aan goede akoestiek, maar ook hoge esthetische eisen stelt.

Toepasbaarheid
De lampen zijn op vrijwel iedere locatie in te zetten en vormen een snelle en makkelijk
toe te passen oplossing om geluidsoverlast tegen te gaan. In een tijd waarin veel mensen
werken in grote kantoorruimtes, waarin meestal gebruik wordt gemaakt van harde en
dus sterk geluidsreflecterende materialen, maar men vanwege economische redenen
niet zomaar een gehele verbouwing kan doorvoeren biedt de Rice Field-serie dan ook
uitkomst. Dat de lamp makkelijk te installeren is doet echter niets af aan zijn
doeltreffendheid: het ophangen van een Rice Field dubbel kan de nagalm in een
kantoorruimte met ruim 1 seconde verminderen, zoals op deze afbeelding (gebaseerd
op metingen in Spaces Den Haag, gevestigd in het pand De Rode Olifant) te zien is:

Onderscheidende kenmerken
Bijkomend voordeel is nog dat de Rice Field gemaakt is van materiaal dat aan de hoogste
brandveiligheidseisen voldoet. Daarmee is hij dus ook in te zetten in openbare
gebouwen – denk aan ziekenhuizen of scholen. De kers op de taart wordt gevormd door
de zeer efficiënte productiewijze en de toegepaste LED-verlichting: dit maakt de Rice
Field-serie tot een duurzaam product dat helemaal in de huidige tijdsgeest past.

