
Rakenne
- Kangaspintainen,  muotoon puristettu tuote. 
- Paksuus 4,5 cm ja  paino 0,9 kg.
- Yksittäiset paneelit  43x58 cm ja 40x53 cm.
- Aline TTK, joka näyttää kuudelta 40x53 Alinelta.

Materiaalit
- Alinen hiilijalanjälki CF -1,29 kg CO2-eq/m2.
- Tuote valmistetaan ekologisesti hiilidioksidia 
sitovista hamppu- ja pellavakuiduista sekä 
kierrätyspaperista ja -muovikuidusta. 
- Materiaalit ovat palo- ja sisäilmaturvallisia.
- Tuotteen rinnakkaismalli Ilmava F on luokiteltu 
paloluokkaan D-s3,d0 (EN 13501-1:2018).

Akustiset ominaisuudet
- Äänenvaimennusluokka A, αw 0,90

Asennus
- Aline voidaan asentaa seinälle tarranauhoilla tai 
liimaamalla tuote suoraan kiinni seinäpintaan.

Aline
Alinen pintakuvio muodostaa kauniin syvyysvaikutelman. Väri-
ja asennustapavalinnoilla voi toteuttaa erilaisia asetelmia, jotka 
antavat  seinälle luonnetta, vaimentaen samalla huoneen ääniä. 
Alinen suunnittelijoiden visio on luoda ainutlaatuisia, jokapäi-
väistä elämää kaunistavia tuotteita. Hyvä, yksinkertainen  ja 
laadukas suunnittelu kestää aikaa. 

By May Design Studio

Alinen suunnittelijoilla Maria Bergströmillä  ja 
Johanna Örnillä  on suunnittelijan koulutus 
Ruotsin taideteollisesta korkeakoulusta 
Konstfackista ja Ruotsin Tekstiilikoulusta. He  
suunnittelevat myös omia tuotesarjoja.

“Luomme ainutlaatuisia ja toimivia sisustus-
elementtejä. Keskitymme pintakuvioihin ja 
rakastamme kehitellä erilaisia väri- ja materiaali-
yhdistelmiä. Skandinaavisen suunnittelun 
perinne on aina läsnä suunittelutyössämme, se 
näkyy yksinkertaisissa pintakuvioissa, väreissä ja 
valitsemissamme aidoissa materiaaleissa.

By May suunnittelutoimistona valitsemme 
tuotteisiimme kestäviä ja korkealaatuisia 
materiaaleja.”

Suunnittelupalkinto
Aline on saavuttanut kansainvälistä huomiota, 
se on Archi Expon i-NOVO Awardsin 2018 
Design Valinta.



By May:n valitsema värisarja Talvi:  Kylmät harmaat ja sininen. 
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Yeseco Collections | Pugi-Rg kankaat ja värisarjat
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Aine on saatavissa kierrätetystä polyesterkuidusta valmistetuilla Pugi-Rg Convert 2000 ja  
Convert MEL 4000 kankailla, sekä uusiokuidusta valmistetulla Nemi Melange kankaalla. Voit 
luoda niillä makeita värisarjoja tai käyttää kehittämiemme värisarjoja. 

By May:n valitsema värisarja  Syksy:  Lämpimät värit ja ruosteen punainen. 

2509                           2503 2504 2555

Neutraalit värit

G0 G6 G9                               92

Tehostevärit

81                              27 60                                 96

Yeseco Collections | Textil Olius Feltina  100% villaviltti


