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 D IABASVÄGEN, 541 86 SKÖVDE
TELEFON 0500 - 42 42 00

WWW.PARAFON.SE

Ett bra tak skapar en behaglig inomhusmiljö. 
Taket ska dämpa utan att störa. 

Ofta får det verka utan att synas. 
Det vill vi ändra på.

Visst vill vi hela tiden utveckla nya system 
och produkter, men även hitta innovativa 
lösningar för de som redan fi nns.

Nu presenterar vi ett helt nytt innertakskon-
cept i samarbete med två idérika designers. 
De har hjälpt oss att plocka fram mönster 
som passar i många olika slags miljöer.

Ett bra tak skapar en behaglig inomhusmiljö.Ett bra tak skapar en behaglig inomhusmiljö.
Taket ska dämpa utan att störa. Taket ska dämpa utan att störa. 

TAK MEDATTITYD

MI L JÖMÄRKN ING
Parafon uppfyller Svanens kriterier. 

KVA L I T E T
Parafon är certifi erat enligt ISO9001.

ÅTERVINNING
Rewool heter vårt system för återvinning.

CE-MÄRKNING
Parafons produkter klarar kraven för CE-märkning.

Låt ett mönster skapa liv och rörelse. Vi 
riktar framförallt in oss mot offentliga mil-
jöer som ibland kan upplevas som kala. Ett 
mönster kan varieras efter lokalens behov, 
fungera som en överraskning – något som 
drar blickarna till sig. Som en egen bild 
eller i grupp. Mönstret kan visa vägen i en 
korridor eller märka ut en plats som du vill 
lyfta fram.

Vitt är enkelt. Det fungerar alltid. Men 
mönster berör.

Säg den som inte vill beröra.

Parafon är en av de ledande tillverkarna i Norden av undertak och arbetar även 
med andra akustiska lösningar. Med en lång erfarenhet av utveckling, tillverkning 
och distribution till framförallt byggindustrin kan vi idag leva upp till vårt mål – att 
överträffa våra kunders förväntningar när det gäller kvalitet och miljö.
Vår tillverkning sker i Skövde, varifrån vi även sköter försäljningen till i huvudsak 
de nordiska länderna. Kunderna i Mellaneuropa når vi genom Armstrong.
Man kan säga att det är vår litenhet som gör oss stora. Med en så liten fabrik kan 
vi lätt ställa om produktionen när det dyker upp speciella önskemål. Vår fl exibilitet 
är uppskattad och allt fl er efterfrågar skräddarsydda produkter.



ANN VILL ATT VI sträcker på oss och lyfter blicken uppåt. Uppåt, mot taken, som ofta glöms bort.
– Där ska man hitta något intressant som det är värt att sträcka på sig för.
Takmålningar och stuckatur tycks höra forna tider till. Någonstans på vägen slutade vi att bry 

oss om våra tak, menar Ann som vill göra dem levande igen – särskilt de i offentliga miljöer och i 
synnerhet de på våra sjukhus.

– Det behöver inte vara så kalt som det är på många ställen. Att inte ha något att fästa blicken på 
är väldigt stressande. I naturen fi nns inga kala ytor.

Ann har strävat efter att hennes mönster ska fungera som egen bild, som ett större mönster i 
grupp, som riktningsvisare eller för att lyfta fram/märka ut en särskild plats.

»Rymd« ger rummet en tredimensionell effekt och mer liv. Vilket uttryck och vilken mönsterbild 
man vill ha skapas efter tycke och smak. Samma sak gäller med »Spira«, ett bladverksinspirerat 
mönster som bjuder på en stor variationsrikedom.

– Skolor, sjukhus, företag… Alla behöver något att titta på. Något som distraherar tankarna – el-
ler skärper dina sinnen! Mönstren är inte bara vackra utan fyller även en funktion.

Väggar, golv och möbler får säga sitt. Nu är det dags för taken att göra sin stämma hörd.
Låt dem spira eller ta dig med på en resa ut i rymden. Livet blir roligare, du sträcker på dig mer 

och det mår alla bra av.
– När man sträcker på sig är det lättare att andas.

LISA VILL LYFTA rummet genom att göra taket mer spännande. Lekfulla och fl exibla »Kalas« sätter 
fart på fantasin. Perfekt i rum där barn vistas eller där det behövs färg som piggar upp.

– Jag har haft dagis, skolor, barnavdelningar på sjukhus, lekrum, bollhav, tandläkarrum och skolko-
rridorer i åtanke. Mönstret är uppbyggt på fyra olika plattor som kan varieras efter tycke och smak.

-Barn har ett helt annat seende. Här kan de koppla av och stimuleras genom att räkna prickar och 
leka med cirklarna i tanken. Det behöver inte vara så gulligt för att passa barn.

– Jag tycker om att det triggar fantasin. Det är fullt av överraskningar, som kalas brukar vara… 
Någon ser tunnlar, nästa ögon, en tredje bollar och en fjärde godis. Det är föränderligt, busigt och 
lite galet!

Lisa gillar även att cirklarna står för trygghet och gemenskap. Lämpligt för lokaler där barn 
tillbringar mycket tid.

»Kalas« kan fås i fl era färgkombinationer. Samma gäller »Marrakech«, som Lisa själv gärna ser i 
miljöer där en lite exklusivare känsla vill uppnås.

– Här har jag inspirerats av stuckatur och gamla kakelplattor. Mönstret passar i till exempel 
hotellfoajéer och restauranger.

– Det kan med fördel användas i hela taket för att få fram djupet i mellanrummen. Jag gillar det 
bäst i ljusa färger, så att man bara subtilt anar det. Vitt på vitt eller ljust grått på vitt…

En effektfull kontrast. En skön överraskning när man lyfter blicken. Ett blickfång som får be-
traktaren att drömma sig bort. Till att ta sig fram genom en stjärnklar himmel på en fl ygande matta 
– och stiga rakt in i tusen och en natt…

Eller till att dyka ner i en påse lakritskonfekt, för att sedan komma upp och hämta andan i rym-
den bland färgglada planeter och skojiga ballonger!

VILL  FÖRA FRAM DE 
   FÖRSAGDA TAKENS TALAN

VILL LYFTA RUMMET 
              GENOM TAKET

NAMN: Ann Robertsson
ÅLDER: 42
FÖDD: Kristianstad, Skåne
BOR: Vänersborg
GÖR: Formgivning av bland an-
nat textil och bruksföremål samt 
utsmyckningar till offentlig miljö i 
textil, glas och metall.
OM DESIGN: Den ska vara självklar i 
sin miljö och intressant. Välarbetade 
former med tanke bakom som går 
hand i hand med sin omgivning.
OM MÖNSTER: Ett mönster ska sam-
arbeta med form, färg och funktion, 
vara en del av en helhet.
OM TAK: En enorm exponerings-
yta som inte utnyttjas.De har varit 
bortglömda länge, men nu är de 
tillbaka. Lägg poängen i ditt tak! 

NAMN: Lisa Bengtsson
ÅLDER: 27 år
FÖDD: Gnosjö, Småland
BOR: Stockholm
GÖR: Grafi sk formgivare, illustratör 
och mönsterdesigner
OM DESIGN: Allt är design. Om 
den är bra eller dålig är upp till 
betraktaren att avgöra. Jag tycker 
att design ska förhöja produkten och 
beröra genom sitt syfte, sin färg och 
sin form.
OM MÖNSTER: Mönster har alltid be-
tytt mycket för mig. Mönster talar – 
på ett lättsamt sätt. Det är helt enkelt 
ett bra sätt att kommunicera!

RYMD

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET

SPIRA

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET

MARRAKECH

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET

KALAS

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET


