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FUSE AESTHETIC 
AND FUNCTIONALITY



Rockfon Fusion er et hvidt designloft udviklet med fokus på både 
æstetik og funktionalitet. 

Rockfon Fusion er kendetegnet ved et diskret og minimalistisk 
design, hvor et smalt, anodiseret aluminiumsprofil giver indtrykket 
af at skære sig ned gennem de rene hvide flader. Loftet har en helt 
unik identitet og fremtræder roligt og stringent – og er samtidig en 
dynamisk leg med lange linjer, der understeger retningen i ethvert 
lokale.

PRISVINDENDE DESIGN 
MED EN UNIK IDENTITET

Rockfon Fusion er hædret med 
Den Danske Designpris



FUSE CUTTING EDGE 
DESIGN AND SUPERIOR 
TECHNOLOGY 



Rockfon Fusion er topmoderne og eksklusiv loftsindretning, der 
samler alt det bedste i processen omkring teknisk loftdesign.

Aluprofilerne er placeret enten fremhævet eller tilbagetrukket. Og 
for at understrege skarpheden er loftpladernes særlige H-kant helt 
vinkelret. Samtidig giver Rockfon’s elegante X-kant et monolitisk 
loftudtryk, hvor samlingerne i tværretningen er næsten usynlige.

EN FUSION AF 
DESIGN OG KOMFORT 
Rockfon Fusion integrerer det hele, hvis ønsket er et dynamisk designloft, der kan 
fungere i mange forskellige rumtyper. 

Fusionen af æstetik og funktionalitet gør Rockfon Fusion til et oplagt valg i alt fra 
det mindste kontor til de største konferencerum, hvad enten visionen er innovativt 
design, god akustisk eller et optimalt indeklima. Rockfon Fusion ligger i den bedste 
lydklasse (Lydklasse A) og er dermed et af de mest effektive lofter til at dæmpe støj og 
efterklang i ethvert rum.
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Rockfon Fusion kommer i to overfladevarianter 
– Rockfon® Sonar® og Rockfon Blanka®. 

Især den nyudviklede og helt superhvide overflade på  
Rockfon Blanka Fusion fremhæver på perfekt vis 
interiørarkitekturens detaljer og nuancer, og profilet skaber 
en flot kontrast mellem aluminium og den kridhvide 
loftsoverflade. Designet vidner om renhed og elegance og  
gør, at brugerne føler, at de er gået ind i et særligt rum.

Det nye, hvide stenuldsloft, der løfter hvidhed til et højere 
niveau, er skabt efter flere års forskning og udvikling. Og med 
Rockfon Blanka Fusion, der har en helmat, glat og ekstra-hvid 
overflade, får arkitekten virkelig at gøre med et nybrud inden 
for lyse nuancer og supermoderne loftsindretning, der peger 
mod helt nye tider.

Hemmeligheden bag det nye hvidere og glattere akustikloft 
er en særlig overflademaling, der også bliver brugt på 
amerikanske rumfærger. Malingen består af en række mikro-
keramiske kugler, der reflekterer lyset og spreder det længere 
ind i rummet end en almindelig overflademaling. 

Rockfon Blanka Fusion har derfor den helt rigtige kombination 
af høj lysrefleksion og god lysdiffusion, der giver en ensartet 
og regelmæssig spredning af det naturlige lys i et rum og 
derfor reducerer behovet for kunstigt lys. Høj lysrefleksion 
og lysdiffusion bidrager til energibesparelser og et lyst og 
komfortabelt indeklima. Og lyskomfort er samtidig vigtig for 
den personlige trivsel og arbejdseffektiviteten.

FUSIONEN AF HØJESTE KVALITET 
OG DEN HVIDESTE HVIDE NOGENSINDE  

DANSKE BANK,  KGS.  LYNGBY

ROCKFON BLANKA® FUSION®



Ny og forbedret produktionsteknologi betyder, at Rockfon Fusion 
nu både er blevet en mere økonomisk løsning og langt lettere at 
montere. Tværlisten, der tidligere løb i modsatrettet spor, er fjernet, 
hvilket giver færre komponenter at installere og derfor færre 
materialeomkostninger. 

Rockfon Fusion har også integrerede løsninger med specialtilpassede 
lys- og ventilationsarmaturer, der gør installationen mere effektiv og 
tidsbesparende.

Kontakt Rockfon for yderligere information.

FUSIONEN AF NORDISK
DESIGN OG NEM INSTALLATION

Rockfon Fusions helt unikke identitet er 
kombinationen af aluminiumsprofilerne, der 
fungerer enten fremhævet eller tilbagetrukket, og 
loftpladernes helt vinkelrette H-kant, der understreger 
designloftets strømlinede skarphed.



Lydabsorption

αw: 1,00 (klasse A)

Reaktion på brand

A1

Fugtmodstand og formstabilitet  

Op til 100% RH
1/C/0N

Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for 
mikroorganismer

Miljø

Fuldt ud genanvendelig

Indeklima

Et udvalg af Rockfon 
produktet er blevet tildelt

ROCKFON FUSION
FUSIONEN AF PRISBELØNNET DESIGN OG DET BEDSTE INDEN FOR INDEKLIMA 

EGENSKABER

Rockfon Fusion er hædret med  
Den Danske Designpris

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Rockfon Blanka® Fusion® 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

Rockfon Fusion® Sonar® 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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Materialspecifications

General tolerance: ± 0.2 mm and ± 1°30'          (unless otherwise indicated)
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Modifications

Inner radius = 1* material thickness     (unless otherwise indicated)
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KOMPONENTER

OVERSIGTSTEGNING

1. Bæreprofil 2. Nedre bæreprofil
(fremhævet/tilbagetrukket)

3. Vinkelkant
(standard/alu)

5. DLC clip 7. Fjeder 8. Vægbeslag

4. T-rytter 

6. Strop
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