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DONT TOUCH



DONT TOUCH

Ren hvid. Snehvid. Lysende hvid. Ibenholthvid. Der er tusindvis 
af hvide nuancer. Og alle personer opfatter hvidhed forskelligt, 
afhængigt af omgivelserne. Dette gør det perfekte hvide loft til en 
enhjørning blandt indretningsarkitekter; en myte, sjælden og  
næsten uopnåelig. 

Indtil nu. Efter flere års forskning og udvikling har Rockfon udviklet  
et nyt, hvidt stenuldsloft, der løfter hvidhed til et højere niveau. 
Vi introducerer dig for Rockfon Blanka.

NOGET HVIDT ER 
MERE LYSENDE 
END ANDET
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"VI ØNSKEDE AT SKABE 
EN ATMOSFÆRE DER VAR 
BÅDE LYS OG MAT"
Arkitekt Lionel Salley valgte den utrolige hvidhed på  
Rockfon Blanka loftet, til at skabe en følelse af større 
rummelighed i kontorrenoveringen af de øverste etager i  
den Transatlantiske Art Deco terminal bygning i Cherbourg. 

›    Se Lionel og andre arkitekter fortælle om deres lyse idéer 
    på www.Rockfon.dk

Projekt: Ceres Byen, Aarhus, Danmark
Arkitekt: KPF Arkitekter, Aalborg
Installatør: HTM Byg, Hovedgård
Loft: Rockfon Blanka X-kant 1200 x 600



ET SYNLIGT 
HVIDERE 
LOFT

LYS IDÉ  #1

Vores udviklingsafdeling var på en længere mission, da de udviklede 
Rockfon Blanka: De skulle udvikle den hvideste stenuldsloftplade 
nogensinde. "Glat og hvidt" er, hvad arkitekter ønsker af et loft. 
Loftets overflade fremhæver på perfekt vis interiørarkitekturens 
detaljer og nuancer. Det sender et budskab om renhed og elegance 
og gør straks, at brugerne føler, at de er gået ind i et særligt rum.

Uafhængige tests viser, at Rockfon Blanka er vores hvideste loftplade 
med en L-værdi på 94+. Hemmeligheden ligger i den særlige, ekstra-
hvide maling, der skaber en utrolig glat og mat overflade. Rockfon 
Blanka tilbyder alt dette kombineret med enestående akustik og 
brandsikkerhed, som er kendt fra Rockfons øvrige produktsortiment.
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LAD DER 
BLIVE LYS
Rockfon Blankas hvidhed giver mere end blot æstetiske fordele. 
Det giver også loftet en forbedret lysrefleksion og lysdiffusion. 
Med et uafhængigt testet lysrefleksionsindeks på over 87 % kan 
Rockfon Blanka bidrage til energibesparelser ved at bruge den mest 
økonomiske lyskilde: Solen.

Et loft med den rette kombination af høj lysrefleksion og god 
lysdiffusion fører til en ensartet og regelmæssig spredning af det 
naturlige lys i et rum og kan reducere behovet for kunstigt lys. 
Lyskomfort er vigtig for den personlige trivsel og arbejdseffektivitet.

LYS IDÉ  #2



"VI VALGTE ROCKFON BLANKA 
PÅ GRUND AF DE AKUSTISKE 
EGENSKABER, LYSREFLEKSION OG 
DEN MÆLKEHVIDE OVERFLADE"
Til renovering af LE34s kontor valgte arkitekt Morten Lovén 
den fremragende lysrefleksion fra Rockfon Blanka loftet 
til at optimere indeklimaet og til at trække det naturligt lys, 
så langt ind i bygningen som muligt.

›   Se Morten og andre arkitekter fortælle om deres lyse idéer 
     på www.Rockfon.dk

Projekt: LE34, Aarhus, Danmark
Arkitekt: Vision Arkitekter ApS
Installatør: Mure/tømrer & Snedkerfirma Lars Monsted Christiansen ApS
Loft: Rockfon Blanka Z-kant 1200 x 600
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UDFØR 
EN REN 
INSTALLATION
Installatører vil elske Rockfon Blanka. Årsagen er den unikke, ekstra-
hvide og glatte overflade på pladerne, som er perfekt retningsløs - helt 
uden mønster. Rockfon Blanka loftplader kan derfor monteres i alle 
retninger, hvilket sparer installationstid og reducerer spild.

Rockfon Blanka er også "installatørsikret". Loftpladernes overflade kan 
modstå eksponering fra arbejdspladsens støv takket være malingens 
antistatiske egenskaber. Rockfon Blanka kan desuden modstå op til 
100 % relativ fugtighed (RH) uden nedbøjning.

LYS IDÉ  #3



"EN LOFTPLADE DER ER LAGT 
DEN FORKERTE VEJ KAN GØRE, 
AT LOFTET SER FORKERT UD"
Arkitekt Kristin Gausdal valgte Rockfon Blanka til det nye 
hovedkvarter for et større teleselskab i Stockholm på grund 
af pladens hvidhed, dens evne til at forblive hvid og den 
retningsløse fleece.

›    Se arkitekter og andre fortælle om deres lyse idéer 
    på www.Rockfon.dk

Projekt: Debdon Army Reserve Centre, Newcastle upon Tyne, England
Arkitekt: Dixon Dawson
Installatør: Decke (Newcastle) Ltd
Loft: Rockfon Blanka dB 42 A-kant 600 x 600 og 1200 x 600
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Project: Tiger Headquarter,Denmark
Architects: Design Group Architects
Installer: Wildersplads Ejendomme,HHN Entreprise
Ceiling: ROCKFON Blanka Activity D 10500 x 1200

"JEG VAR ØJEBLIKKELIGT 
FASCINERET AF PLADENS EVNE 
TIL AT MODSTÅ SNAVS"
Arkitekt Toke Peelen valgte Rockfon Blanka til renovering 
af showroomet hos Volvo Mobility Center, i Rotterdam, på 
grund af pladens evne til at modstå den daglige slitage 
hos en bilforhandler.

›    Se arkitekter og andre fortælle om deres lyse idéer 
    på www.Rockfon.dk

Projekt: Volvo Mobility Centre, Vlaardingen, Holland
Arkitekt: Peelen Interieur B.V.
Installatør: Bovero B.V.
Loft: Rockfon Blanka D-kant 600 x 600



BYGGET TIL  
AT HOLDE
Når først det er installeret, er Rockfon Blanka loftet en drøm at eje. 
Takket være loftpladernes fremragende evne til at afvise snavs og 
smuds kan Rockfon Blanka modstå hverdagens slitage og sikre 
bygningsejere en lang produktlevetid, samt 15 års garanti. Den 
antistatiske overflade modstår støv og snavs og kan aftørres med en 
fugtig klud - der kræves ingen særlige rengøringsmidler.  
Rockfon Blankas overfladeholdbarhed er blevet testet og er kommet 
ud i toppen af sin klasse, hvilket giver en lang holdbarhed og øget 
produktlivscyklus.

Alle Rockfon Blanka loftplader er udviklet i henhold til de høje 
miljøstandarder, der har gjort det muligt for et repræsentativt udvalg 
af Rockfon produkter at modtage "Det Danske Indeklimamærke" og 
"Det Finske Indeklimamærke" (M1). Stenuldspladerne består af op til 
42 % genbrugsmaterialer og er fuldt ud genanvendelige.

LYS IDÉ  #4
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Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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