
BEWAVE
DE PLEK VAN RUST IN DE DRUKTE

  
 ONTWERPSTUDIO |  EEN DIJK VAN EEN KEIZER

edvek



  
 ONTWERPSTUDIO |  EEN DIJK VAN EEN KEIZER

edvek
info@edvek.com 06-41017050www.edvek.com

BEWAVE
In het kort:

EFFECT
In Bewave is het heerlijk rustig. Als je in een drukke ruimte in de kap staat, ben je ineens even 
helemaal ergens anders. Dat komt omdat het materiaal aan de binnenkant (wol of mos) geluid 
absorbeert. Het vangt geluid en houdt het vast waardoor het niet langer alle kanten op gaat. Je 
eigen spraak blijft bij je zodat anderen in de ruimte jouw niet meer horen. Andersom hoor jij het 
geluid uit de omgeving veel gedempter waardoor je er minder door afgeleid wordt.

Het is in Bewave niet helemaal stil, maar het is er zo rustig dat je geen last meer hebt van alles 
wat er om je heen gebeurt.

Bewave is het best op haar plek in een drukke ruimte waar er behoefte is aan rust en privacy. 
Een hotellobby, een kantoortuin of een receptie zijn een paar voorbeelden waar Bewave haar 
toegevoegde waarde zal leveren.

MOGELIJKHEDEN
Bewave is er in twee varianten: met bolletjes wol of met mos aan de binnenkant. Deze twee 
natuurlijke materialen hebben allebei het kenmerk dat ze geluid absorberen en het akoestisch 
effect zul je dan ook in beiden ervaren. Toch is de absorptiewaarde van bolletjes wol nog hoger 
dan die van mos. Het effect van rust is in een Bewave met bolletjes wol is daarom het grootst.

Voor de kleur van het stiksel aan de achterzijde en het elektriciteitsdraad kun je kiezen uit een 
aantal opties.

AFMETINGEN
Bewave is 170 cm hoog en heeft een doorsnede van 95 cm. Voor de installatie van Bewave is 
een minimale plafondhoogte van 250 cm noodzakelijk.

Je kunt Bewave eenvoudig in hoogte aanpassen door haar met je handen omhoog en omlaag 
te bewegen. Dit maakt Bewave geschikt voor mensen van alle lengtes.

Een plek van rust in een drukke ruimte. Jij hebt even geen last van je omgeving en de 
omgeving niet van jou.
Privacy tijdens een telefoongesprek.
Gerecycled vilt, zuiver schapenwol/Nederlands mos en verlichting.
Eenvoudig onderhoud.
€ 3.000,- excl btw.
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KLEUREN
De standaard kleur van de buitenzijde van Bewave is licht grijs. Er zijn ook andere kleuren 
mogelijk. Dit kun je opgeven bij je bestelling.

De kleur van de wol in Bewave is altijd wit of gebroken wit. Met deze kleur wol blijft de 
binnenzijde licht wat voor het gebruik van de kap belangrijk is. Een te donkere ruimte voelt niet 
prettig.

De kleur van het stiksel aan de achterzijde en het elektriciteitsdraad wordt in overleg bepaald.

BEVESTIGING
Bewave wordt opgehangen aan twee katrollen die aan haken aan het plafond hangen. Hierover 
beweegt Bewave naar boven en beneden. Gezien de kracht op de katrollen is een goed 
verankering van de haken een voorwaarde voor de installatie van Bewave. 

MATERIAAL
De kap van Bewave is gemaakt van 100% gerecycled P.E.T. vilt. Het frame in Bewave is 
gemaakt van aluminium, een lichtgewicht product dat wel de stevigheid biedt die nodig is. De 
binnenkant van Bewave is bekleed met geluidabsorberend materiaal. Er zijn twee varianten: 
Nederlands mos en zuiver schapenwol. Het ophangsysteem bestaat uit staaldraad en een 
contragewicht.

GEWICHT
Bewave weegt ongeveer 10 kg.

PRIJS
€ 3.000,- exclusief btw en overige kosten waaronder transport en installatie.

LEVERTIJD
De levertijd van Bewave is acht weken na order.

ONDERHOUD
De buitenzijde van Bewave kan worden afgenomen met een vochtige doek of gestofzuigd.
Voor de binnenzijde geldt dat wol van nature de eigenschap heeft dat het vuil afstoot. Bewave 
zal daardoor, bij een normaal gebruik, niet snel vies worden. Stof aan de binnenzijde kun je, als 
het nodig is, eenvoudig wegblazen met een föhn op de koude stand.
Beschadigingen of vlekjes aan de wol zijn op te lossen door de bollen die beschadigd zijn te 
vervangen.

De binnenzijde van mos behoeft geen onderhoud. Beschadigingen of vlekjes zijn op te lossen 
door beschadigd mos te vervangen.
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OVER EDVEK
EEN DIJK VAN EEN KEIZER

Wij zijn ontwerpstudio Edvek. 
Met onze combinatie  van een 
verse blik van de academie, 
facilitaire expertise en creatief 
projectmanagement maken 
wij verrassende en doordachte 
ontwerpen geïnspireerd op ons 
grote voorbeeld: de natuur.

  


