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Vergaderzaal, lobby of restaurant: Rockfon® Mono® Acoustic is ideaal voor elke soort
ruimte en niet alleen voorbehouden voor indrukwekkende, grote gebouwen. U brengt 
er moeiteloos mooie, monolithische oppervlakken mee aan met fantastische akoestische 
prestaties, ook bij kleine projecten in winkels, kantoren, scholen en openbare ruimten. Laat 
u inspireren door drie eenvoudige maar mooie projecten waar het monolithische plafond 
werd gebruikt om een rustig en naadloos oppervlak te creëren zodat het interieur van de 
kamer alle aandacht naar zich toe kan trekken.

HOOG TIJD OM ELKAAR 
TE ONTMOETEN
Project: NY-Reklam, Jönköping, SE
Architect: Marge Arkitekter
Plafond: Rockfon Mono Acoustic 

Het Zweedse reclamebureau NY-Reklam 
doet aan branding en marketing en hun 
kantoor ademt hun passie voor creativiteit 
en design. Bij binnenkomst springt het 
kleurrijke en drukke interieur meteen in het 
oog. Dit gaat samen met een mix van meer 
subtiele en anonieme materialen als Rockfon 
Mono Acoustic waardoor de perfecte 
balans ontstaat voor een inspirerende en 
aangename werkruimte.

WORLD OF SIMPLICITY

CASESTUDY



 

ETENSTIJD
Project: Best Western Plus Centre, Vannes, FR
Architecten: Cabinet DEFFEIN
Plafond: Rockfon Mono Acoustic

In restaurants worden de regels met betrekking 
tot akoestiek en geluid vaak over het hoofd 
gezien. Hoge geluidsniveaus van de gesprekken, 
het geluid van bestek op de borden, etc. zijn er 
schering en inslag. Best Western in Vannes wilde 
een comfortabele akoestische omgeving zodat 
hun gasten van hun maaltijd kunnen genieten 
zonder afbreuk te doen aan het moderne design 
van de zaak. Ze kozen voor Rockfon Mono 
Acoustic omdat deze onopvallend opgaat in het 
interieurontwerp én fantastische akoestische 
prestaties levert.

WE CHECKEN IN 
Project: Hotel Mondrian London, GB
Architecten: Tom Dixon,  
Design Research Studio
Plafond: Rockfon Mono Acoustic

Geïnspireerd door de glamour van 
cruiseschepen uit de jaren ‘20, vangt Hotel 
Mondrian de essentie van het oorspronkelijke 
gebouw en biedt de stijl en het raffinement 
waar het merk Mondrian bekend om staat. Bij 
de receptie van het hotel is het vanzelfsprekend 
een komen en gaan van gasten en het 
Mondrian wilde een plafond dat kon zorgen 
voor de nodige akoestische controle terwijl 
het karakter van de architectuur en het art-
deco-interieur behouden bleef.


