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Svenska designtak lyfter 
ljudmiljön världen över
US Capitol i Washington. Statsmoskén i Qatar. Audis showroom i LeMans. Västsvenska design-
företaget Fellert har gjort en anmärkningsvärd och snabb resa från enkelt byggmaterial till 
arkitekturens absoluta finrum på mindre än ett decennium. Företaget erbjuder ett miljövänligt 
och skarvlöst innertakssystem med stor form- och färgmässig flexibilitet och med unika ljud-
dämpande egenskaper. Företaget har sitt säte i Borås, men fokus ligger på export och åter- 
försäljarnätet i framförallt Asien, Europa och Nordamerika växer kontinuerligt. Framtidens 
stora arkitektutmaning stavas nämligen ljudkvalitet.

”Fellert föreskrivs då kraven på estetik och akustik är extra höga. Du hittar oss därför ofta i t.ex. 
museer, kyrkor, konsthallar och andra offentliga miljöer av dignitet. Å andra sidan är alla inred-
ningsmiljöer typiska Fellertmiljöer – i synnerhet modern arkitektur där hårda material som 
sten, kakel, glas, betong och gips problematiserar ljudmiljön. Ta alla dessa flygplatser där man 
knappt hör vad som sägs i högtalarsystemet eller det typiska öppna kontorslandskapet med 
allt sitt brus. Dåliga ljudmiljöer kan vara förödande – såväl för säkerheten som för människors 
hälsa”, säger Michael Rosenberg, CEO på Fellert. 

Fellerts lösningar är uppbyggda enligt samma teknik som skottsäkra västar. Resultatet är  
ett mycket starkt, extremt flexibelt akustiksystem – starkt nog att gå på och som enkelt kan 
ren-göras eller repareras med en inbyggd så kallad reaktiveringsteknik. Taklösningarna kan  
fås i flera typer av ytskikt och i vilken kulör som helst. Fellerts system bygger på helt naturliga  
råvaror och är därför också ett utmärkt miljöval som generar poäng enligt LEED-systemet.  
All utveckling; affärer som produkter, sker i Borås. 
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”Vi lever och verkar i en entreprenörsstark och designdriven region – och stadens textila rötter 
återfinns i Fellerts lösningar och produkter. Här utbildar och certifierar vi alla installatörer,  
oavsett om de jobbar i Abu Dhabi eller Reykjavik. Här sker också all produktutveckling – vi  
arbetar bokstavligen vägg i vägg med vårt testlaboratorium. Vi gillar möjligheten att snabbt 
testa ett infall och det funkar inte om tillverkningen ligger på andra sidan jordklotet”, säger 
Michael Rosenberg.

Expansionsplanerna för företaget är djärva – inom en femårsperiod ska Fellert finnas repre- 
senterade i samtliga världsdelar och sälja fyrdubbelt mer kvadratmeter per år. Nya lagförslag 
och byggstandarder, och inte minst ett uppvaknande inom ledande arkitektkretsar gällande 
designtak och kvalitativa ljudmiljöer gör Fellerts ledning övertygade om att målen till och  
med är lågt satta. 

“Alla på marknaden förekommande innertak har interna begränsningar, ofta redan vid 150 
kvadratmeter. Vem har bestämt att ett tak alltid ska vara vitt, platt och fyrkantigt? Vi försöker 
istället tänka tvärtom. Tak är en för viktig inredningsdetalj för att nonchaleras som standard-
lösning”, avslutar Michael Rosenberg.
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Fellert Acoustical Ceilings AB är ett västsvenskt företag som på rekordtid har utvecklats från en traditionell byggfirma 
till ett internationellt designvarumärke med återförsäljare i Europa, Mellanöstern, USA och Asien. Fellert tillverkar 
innovativa akustiklösningar för tak och vägg i offentliga miljöer – med marknadsledande teknik och gröna egenskaper. 


