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Ønsker du at ditt neste kontordesign skal høres like bra som det ser
ut? Hvis du skal skape et helt nytt kontorbygg eller oppgradere gamle 
lokaler, er denne brosjyren noe for deg. Du finner de nyeste trendene 
om utforming av arbeidsområder og tips til hvordan akustikken kan 

være mer enn bare en ettertanke.

Denne brosjyren ble utviklet for arkitekter og designere som et 
verktøy for å inspirere og veilede leseren med innsiktsfull kunnskap 

om optimalisering av kontorlokaler for effektivitet og velvære.

Våre akustikkløsninger hjelper 
ansatte til å konsentrere 

seg og samarbeide, og de 
forbedrer produktiviteten og 

trivselen på kontoret.

Administrerende direktør i Rockfon

Parik Chopra
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Aktuelle
trender på 
kontorene
Ønsker du å skape et kontorlokale 
hvor folk er produktive og komfortable 
uten å måtte gå på kompromiss med 
designet? Det kan vi hjelpe deg med.
Vi samarbeider kontinuerlig med 
arkitekter og interiørdesignere for å 
finne løsninger som både er attraktive 
og som hjelper folk med å høre hva de 
selv tenker på arbeidsplassen.

La oss se på hvilke trender som gjelder 
for kontordesign i dag.

Fleksibilitet er viktig i dagens 
kontorlandskap. Arbeidsplasser må være 
smidige nok til å kompensere for uforutsette 
omstendigheter i den daglige arbeidsformen 
hvor man hele tiden justerer og utvider. 
På samme måte må de kunne tilpasses 
nye kontorkonsepter, uten omfattende 
renovering eller at kontorlokaler blir stående 
ubrukt.

Hvordan kan vi hjelpe?
Våre akustikkløsninger integreres harmonisk 
med andre bygningsmaterialer for et 
helhetlig design, og de er tilgjengelige i 
flere formater, kanter og farger for å passe 
ulike designløsninger. De er er designet 
for å kunne tilpasses, noe som gir deg rask 
konvertering og et fremtidssikret rom som 
folk vil trives godt i.

Fleksibilitet 2.0
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Folk blir mer og mer oppmerksomme 
på omgivelsene og effekten de har på 
dem – og ingen steder er dette mer sant 
enn på kontoret. Velvære er allerede et 
sentralt prinsipp innen kontordesign, 
men oppmerksomheten vil fortsette å 
øke i fremtiden ettersom ansatte blir mer 
bevisste på hva de trenger for å fungere 
best mulig. Mye av fokuset ligger på måten 
en person oppfatter rommet på samt 
konsentrasjonsnivåer, produktivitet, akustikk, 
taleforståelse, privatliv og mental helse 
generelt.

Hvordan kan vi hjelpe?
Velvære er kjernen i alt vi foretar oss. Våre 
akustikkløsninger fremmer komfort, velvære 
og produktivitet ved å redusere støy på alle 
typer kontor, store eller små. De skaper et 
miljø som gjør det mulig for folk å jobbe, 
konsentrere seg og samarbeide uten å bli 
distrahert.

Velvære

Sykes, David M., PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Et forbedret 
akustisk miljø 
på kontoret 
kan redusere 
stressnivået med 
27 % og øke 
medarbeidernes 
fokus med 48 %.
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Sikkerhet vil være en viktig del på 
fremtidens kontor. Økt fokus på 
byggematerialer og deres sikkerhet, 
ikke bare for menneskene som jobber 
med dem, men også for menneskene 
som skal oppholde seg sammen med 
dem. Økt oppmerksomhet på faktorer 
som brannmotstand, partikkelutslipp og 
muligheten for renhold. Dokumentert 
testing og resultater vil være en 
nødvendighet i fremtiden.

Hvordan kan vi hjelpe?
Våre løsninger er skapt av naturstein, de er 
hygieniske og avviser mugg og bakterier. 
De er slitesterke, motstår brann, støt og 
smuss, og de har blitt tildelt de beste 
inneklimasertifikatene, blant annet den 
franske VOC A+ og finske M1, noe som 
gjør det lettere å skape sunne bygninger 
for lykkelige brukere.

Sikkerhet

Evans GW. The built environment and mental health. 
J. Urban Health 2003; 80(4): 536-555

Ulike miljøegenskaper kan ha direkte 
innvirkning på mental helse og velvære, 
som støy, luftkvalitet og lys.
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Fremtidens kontor blir mer miljøvennlig. 
Bærekraft vil fortsette å være i 
sentrum, men det vil være et økt 
fokus på produktets holdbarhet og 
gjenvinningsevner. Eiendomsutviklere vil 
i økende grad jobbe for å få bygningene 
sertifiserte og redusere materialforbruket.

Hvordan kan vi hjelpe?
Steinull er det bærekraftige valget 
av byggemateriale og ditt bidrag til 
gjenvinning. Produktene våre er holdbare, 
og de fungerer helt frem til de gjenvinnes 
for å lage nye. Vi arbeider kontinuerlig 
for å redusere karbonforbruket vårt i 
produksjonen og forsyningskjeden, og 
ettersom akustikkløsningene våre er helt 
sirkulære, går ingenting til spille.

Miljøvennlig 
bygging
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Design av ulike 
rom på kontoret

Resepsjonsområdet

Små kontor

Korridorer og fellesområder

Møterom

Åpne landskap

Kantine

Garasje

Cellekontor

Telefonintensive kontor

Behagelige, produktive arbeidsplasser
Å skape et flott kontorlokale betyr å gi medarbeiderne muligheten 
til å skape, konsentrere seg og samarbeide. Det kan være 
en utfordring å innrede til forskjellige funksjoner, behov og 
arbeidsmetoder, og mange elementer må vurderes nøye for å få et 
optimalt resultat.

Rockfons styrke
Et utgangspunkt for komfortable og innbydende kontorlokaler 
er god akustikk, og det er vår spesialitet. Vårt brede utvalg av 
løsninger gir deg frihet til å skape smidige, komfortable og trygge 
rom, både for brukerne og miljøet.
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Resepsjons-
område
Et avgjørende førsteinntrykk
Resepsjonsområdet er et fokusområde i 
kontorbygninger, med mange mennesker 
som passerer hver dag. Denne travle 
plassen gjør mer enn å bare ta  imot og 
veilede ansatte, besøkende og kunder, 
det er lokalets håndtrykk som setter tonen 
for bygningens arkitektoniske design og 
merkevaren til selskapene.

Et flott resepsjonsdesign fokuserer på 
akustisk komfort, eleganse, holdbarhet og 
enkelhet. 

Jörg Kaufung, Product Manager

Ved å 
jobbe med 
lysrefleksjon 
kan du trekke 
lyset opp til 
11% lenger inn 
i rommet.

Utnytt komforten
Det er avgjørende for resepsjonsområdene at de er 
komfortable, både visuelt og akustisk, at de er lyse, 
utnytter naturlig lys og er holdbare nok til å tåle den 
daglige slitasjen fra de mange menneskene som 
bruker området hver dag.

Generelt er det mange harde overflater i 
resepsjonsområdet. Det er fantastisk for 
holdbarheten, men reflekterende overflater som 
glass, betong og stein gir mye etterklang, noe som 
kan skape en støyende og ubehagelig opplevelse 
for medarbeidere og besøkende. Ved å inkludere 
akustikken i designfasen, er du i stand til å sikre at 
du får et komfortabelt og elegant design.
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REFERANSE

Bli inspirert!
Merkevarebygging finnes i mange former, 
og kontordesign brukes ofte til å vise en 
merkevareidentitet.

Å skape en god opplevelse fra det øyeblikket 
du går inn i en bygning, vil gi folk en positiv 
følelse. Den opplevelsen er ikke bare avhengig 
av menneskene som jobber der, men også av 
atmosfæren i rommet.

Ved å tilføre en firmafarge, det å sikre et 
behagelig inneklima med naturlig dagslys og 
høy lydabsorpsjon hjelper resepsjonsområdet 
med å fungere som en utstrakt hånd til 
besøkende og ansatte.

Roompot Vakanties
Goes, Nederland

Utfordring:
Roompot Vakanties er et selskap som driver 
med utleie av hytter, og ønsket at deres nye 
kontorområde og resepsjonsområde skulle 
være varmt og innbydende, akkurat som 
hyttene deres.

Løsning og resultat:
RoosRos Goes Arkitekter designet et elegant 
og moderne resepsjonsområde for å reflektere 
den nye merkevareposisjonen til Roompot 
Vakanties. Rockfon Blanka ® og Matt White 11 
profiler var den perfekte kombinasjonen for å 
gjenspeile det moderne visuelle uttrykket som 
de ønsket å kommunisere. 
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Designløsninger for resepsjonsområder

Gjør et godt førsteinntrykk

Produktsammendrag
Rockfon® Mono® Acoustic
En unik designløsning til både nybygg og 
renoveringsprosjekter. Den innovative monolittiske 
overflaten er perfekt for himlinger og vegger, og gir 
enestående akustisk komfort.

Den raffinerte hvite overflaten gir høy lysrefleksjon 
og lysdiffusjon som sikrer jevn lysfordeling og 
reduserer behovet for kunstig lys.

Når noen besøker et kontor, bør resepsjonsområdet ønske dem 
velkommen inn og få dem til å føle seg vel med en gang. Det er 
viktig at samtaler i resepsjonen ikke kan spre seg og at man har god 
taletydelighet ettersom rommet er travelt og støyende i seg selv og at 
lyden styres for å unngå etterklang.
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Tilbyr deg de beste akustiske egenskapene for 
å sikre et behagelig støynivå. Den ekstra hvite 
overflaten hjelper deg med å utnytte naturlig 
dagslys og trekker lyset lenger inn i rommet.

Rockfon Blanka®

Den unike overflaten reduserer den visuelle 
kontrasten mellom profilene og platene, og gir 
deg et elegant og nesten monolittisk utseende, 
selv om du velger å ha akustiske himlingsplater 
med synlige profiler.

Chicago Metallic™ Matt-White 11 profiler

Finnes i 34 eksklusive farger med 
akustikkløsninger for himlinger og vegger for 
å inspirere og forbedre interiørdesignet, noe 
som bidrar til å gjøre resepsjonsområdet mer 
personlig samtidig som du kontrollerer støyen.

Rockfon Color-all®

Her er noen av produktene vi anbefaler

Tre tips for å skape et godt akustisk miljø i 
resepsjonsområdene.

1. Bruk lydabsorberende materialer av 
høy kvalitet for å sikre taletydelighet og 
redusere ekko.

2. Bruk biofilisk design, inkludert planter og 
vertikale hager for å bryte opp rommet og 
myke ekkoet.

3. Bruk myke gulv og stoffbaserte møbler for 
å regulere støynivået.

Tips til akustisk design
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Korridorer og 
fellesområder

LE34
Århus, Danmark

Utfordring:
Den danske landmålingsbedriften LE34 bestemte seg 
for å flytte sine lokaler og flyttet til Katrinebjerg-distriktet 
i Århus. Den store utfordringen var å redesigne den 
eksisterende rominndelingen for å kunne utnytte plassen 
bedre. Dette krevde en himling som kunne tilpasses ulike 
typer bruk.

Løsning og resultat:
Morten Lovén, Architect and Construction Manager for 
Vision Arkitekter skapte et åpent kontor med korridorer 
og sosiale områder midt i rommet, og kontorpulter 
løpende langs ytterkanten av bygningen. For å redusere 
distraksjonen som skyldes at folk snakker sammen og 
går forbi arbeidsområdet, valgte Lovén Rockfon Blanka 
på grunn av sin klasse A-akustikk og dens evne til å 
reflektere dagslyset og bringe mer lys inn i bygningen.

REFERANSE

Hysj! Vær stille!
De uformelle møtene i korridorene og 
fellesområdene er avgjørende for det moderne 
arbeidslivet. Men for at disse skal fungere i det 
generelle rommet, må man tenke på akustikken. 
Lyd beveger seg gjennom en bygning, og hvis 
den ikke kontrolleres kan det føres til brudd i 
konsentrasjonen til de som ikke er involvert i 
samtalen.  Hvit støy, lydabsorberende himlinger, 
veggløsninger og skjermer er alle faktorer du bør 
ta i betraktning når du designer korridorer og 
fellesområder.

Optimalisere plassen
Korridorene er hvor folk navigerer rundt 
i kontorlandskapet, og som sådan er det 
ofte der folk møter andre kolleger, noe 
som fører til spontane samtaler. Flere og 
flere korridorer er også utformet som 
små fellesområder for å optimalisere 
plassutformingen. Disse uformelle møtene 
kan være distraherende for folk som jobber 
i nærheten, og føre til et fall i effektivitet og 
produktivitet.
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Arkitemas Senior Project Architect, Michael Green

Folk snakker med 
hverandre — i 
telefonen og mer 
uformelt når de 
møtes — noe som 
virker forstyrrende 
hvis akustikken 
ikke tas med i 
beregningen i 
designfasen.

Kontrollere støy
For å kunne kontrollere støy i korridorene og 
fellesområdene riktig, må du omfavne både 
utmerket akustikk samt bruk av teknikker for 
atferdskontroll og inndeling av soner. Denne 
kombinasjonen kan bidra til å redusere støy for 
mennesker som jobber i den direkte taleveien 
til folk som snakker, samtidig som den fremmer 
samarbeid og kommunikasjon.

Ved å bruke lydabsorberende materiale 
av høy kvalitet i himlinger og på veggene, 
samtidig som du skiller momentene som kan 
produsere forstyrrende lyder, kan du skape en 
layoutstrategi som vil forbedre konsentrasjonen 
uten å forstyrre spontane samtaler.



Guide til kontordesign16

Designløsninger for korridorer og fellesområder

Design forbedrer konsentrasjonen

Korridorene er områder på et kontor som har mye fottrafikk, og 
i tillegg er det ofte en plass for spontane møter, noe som kan 
distrahere kolleger som jobber. Støykontroll er viktig for disse 
områdene for å hindre at lyden spres.

Rockfon Blanka kommer med et bredt utvalg av 
dimensjoner og kanter for å utfylle ethvert rom. 
Ikke bare er det vår hviteste og lyseste plate, men 
den er også best i klassen på akustikk, slik at du kan 
kontrollere støyen i disse travle områdene.

Denne allsidige himlingsplaten har en klasse 
A lydabsorpsjonsklassifisering, den høyeste 
tilgjengelige på markedet. I tillegg har den en 
attraktiv hvit, mikroteksturert overflate. Den 
er tilgjengelig i en rekke standardkanter og 
dimensjoner, noe som gjør den til et populært valg.

Rockfon Blanka® Rockfon® Sonar®

Her er noen av produktene vi anbefaler
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Produktsammendrag
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Dette er et unikt, kostnadseffektivt og veldig 
stabilt installasjonssystem som er perfekt for brede 
korridorer. Det gir rask og enkel tilgang til tekniske 
installasjoner som finnes bak himlingsplatene. 
Systemet er opptil tre meter bredt, og på grunn av

profilenes styrke er det ikke behov for pendler, noe 
som gir mer fleksibilitet og enklere vedlikehold. 
Systemet er en perfekt kombinasjon med Rockfon 
Blanka akustikkplater.

Tre ting du kan gjøre for å forbedre akustikken i 
korridorer og fellesområder.

1. Bruk lydabsorberende materialer av høy 
kvalitet for å redusere lyden og forhindre at 
den sprer seg.

2. Ha lydbarrierer som skiller korridorene fra 
de andre arbeidsområdene.

3. Hvit støy kan bidra til å dempe pågående 
samtaler, noe som gjør det lettere å 
konsentrere seg.

Tips til akustisk design
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Åpent landskap
Kontor
Et inspirerende og motiverende arbeidssted
I dag er stadig flere ansatte på jakt etter sunnere 
arbeidsplasser som fokuserer på akustikk.

Mens et åpent kontorlandskap er utformet med 
det overordnede formålet om å legge til rette for 
samarbeid og gruppeinteraksjon, kan områdene 
også gjøre det vanskelig å konsentrere seg om 
krevende oppgaver. Det åpne kontorlandskapet 
trenger riktig lydabsorpsjon og lydisolering, og det 
stiller store krav til godt kontordesign for å skape 
gode rom for konsentrasjon og samarbeid. 
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Konsenstrasjon og samarbeid
Studier viser at arbeidsområder som er 
utformet for å fremme gruppearbeid og 
samarbeid, har en positiv innvirkning på 
forretningsprosesser og kostnader, men å 
kunne sikre en slik utforming avhenger i stor 
grad av rommets akustiske kvalitet. Dårlig 
akustikk kan svekke motivasjonen for å øke 
produktiviteten og samarbeide mer, selve 
målene som motiverer organisasjoner til å 
skape åpne kontorlandskap i utgangspunktet.

Å skape et rom som fremmer samarbeid betyr 
å legge til rette for både planlagte og ikke-
planlagte møter. Som Lennart Nilsson, en av 
Sveriges fremste eksperter på akustikk, sier:

«På kontor er behovet for 
god lydabsorpsjon spesielt 
sterkt når man arbeider i åpne 
kontorlandskap samtidig som 
behovet for teamarbeid krever 
at man snakker sammen på 
tvers av funksjoner.» 

Lysgården
Trondheim, Norge

Utfordring:
Lysgården er et nybygd kommersielt 
kontorlokale som er designet for å ha 
mye naturlig lys. Dette innebærer vinduer 
og glass overalt, både i atriet og rundt 
arbeidsstasjonene.

Løsning og resultat:
Mer enn 6000 Rockfon bafler ble brukt for 
å gi god lydabsorpsjon for å motvirke de 
reflekterende overflatene som finnes rundt 
omkring og skape et sunt inneklima. Takket 
være sin fantastiske estetikk skaper bafflene 
et kunstnerisk visuelt uttrykk i dette moderne 
kontoret.

REFERANSE

Leesman, 2016,
«100 000+ A workplace effectiveness report»

Kun 30 
prosent av 
de ansatte er 
fornøyde med 
støynivået på 
arbeidsplassen.
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Selv om kontorlandskapet kan være åpent, vil 
ansatte automatisk forvandle rommet til områder 
for uformelle møter og samhandling for å 
støtte deres måte å jobbe på. Dette skaper en 
utfordring i forhold til støy og distraksjoner som 
den tradisjonelle løsningen med åpent landskap 
ikke tar hensyn til, og det er her behovet for små 
cellekontor har oppstått.

Dagens åpne kontorarealer inkluderer nå kroker, 
telefonavlukker og mindre kontorer, som er 
beregnet til improviserte sammenkomster som 
tilfeldige møter og avslappet interaksjon. Disse 
rommene skal ha meget god lydabsorpsjon 
og lydisolering, slik at støy kan kontrolleres i 
rommet, og samtaler ikke slipper ut av rommet.

Cellekontor

Åpne kontorlandskap
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Telefonintensivt arbeid, som callsentre, 
kundeservice osv, blir ofte plassert i 
åpne landskap av optimaliseringshensyn. 
Dessverre fører mye telefontrafikk fra 
mange mennesker til at støynivået i rommet 
øker, noe som påvirker taletydeligheten. 
Når man jobber hele dagen i et så 
støyende område er det avgjørende at 
lydnivået er behagelig å jobbe i. Det er 
også viktig å ha optimal lydabsorpsjon for 

Sykes, David M.,
PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Ansatte kan miste opptil 20 minutter 
med konsentrert arbeid på grunn av 
små distraksjoner på kontoret.

Telefonintensive områder

Åpne kontorlandskap

å kontrollere støy. På disse travle stedene 
innebærer dette ofte at det er nødvendig 
med lydabsorberende materialer både i 
himlinger og på vegger. 

Materialer med god lydabsorbering er 
avgjørende for både himlinger og vegger. 
Lydabsorberende skjermer mellom 
pultgrupper kan også bidra til å kontrollere 
støy.
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Designløsninger for åpne kontorlandskap

Samarbeid og konsentrasjon

For optimal lydhåndtering er det viktig å forstå hvordan lyden 
oppfører seg og beveger seg innenfor et bestemt område, og 
dens innvirkning på ansattes produktivitet og velvære. God 
akustikk er avgjørende for det åpne kontorlandskapets suksess, 
og det betyr at det er viktig å bruke de riktige løsningene i 
himlinger og på vegger for å absorbere støy og forhindre at 
den sprer seg.

Rockfon Blanka Activity er designet for 
taleforståelighet. De tykkere akustikkplatene har 
høy absorpsjon, noe som gjør dem ideelle for å 
kontrollere lydnivået ved lave frekvenser i travle 
områder som f.eks. telefonintensive områder.

Disse estetiske, rammeløse akustikkløsningene er 
perfekte for dynamiske åpne kontorlandskap hvor 
mye verbal kommunikasjon er vanlig. Veggpanelene 
er ideelle for å legge til ekstra lydabsorpsjon for å 
redusere støynivået.

Denne innovative og estetisk tiltalende profilløse 
akustikkflåten gir utmerket lydabsorpsjon. Dette 
er et godt supplement til et kontor i industriell stil, 
eller som installasjon under en nedhengt himling for 
ekstra lydabsorpsjon.

Perfekt for design i industriell stil: Denne kreative og 
innovative akustikkløsningen skaper et unikt design 
og er tilgjengelig i 33 inspirerende farger. De to 
endedekte (2F) eller fullinnrammede kantene (4F) 
holder baffelen beskyttet.

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Universal™ bafle

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Eclipse® veggabsorbent

Her er noen av produktene vi anbefaler
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Tre ting du kan gjøre for å forbedre akustikken i 
åpne kontorlandskap:

1. Sørg for at du har tykke og tette 
lydabsorberende materialer i himlingene 
for å sikre taletydelighet, spesielt i de lave 
frekvensene.

2. Bruk lydabsorberende materialer av høy 
kvalitet på veggene.

3. Ha mykt materiale på gulvene for å 
motvirke støtlyder.

Tips til akustisk design
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Små 
kontor
Det beste av to verdener
Et lite kontor er en god løsning for 
personer som utfører sensitive oppgaver 
som krever konfidensialitet eller som et 
sted hvor ansatte kan gå når arbeidet 
krever fokus og konsentrasjon. Disse 
rommene bør ideelt sett ha en kombinasjon 
av både lydabsorpsjon av høy kvalitet og 
lydisolasjon.

Bygget for konfidensialitet og konsentrasjon
En samtale som skjer bak lukkede dører er ikke alltid 
privat. Hvorfor ikke? Lyd kan bevege seg fra et rom 
til et annet, og dette reduserer konfidensialiteten på 
arbeidsplassen og kan forstyrre menneskene rundt. 
Lydisolasjon handler om å beholde det som blir 
sagt i rommet, i det rommet. Det er forebygging av 
lyd som kommer inn eller ut av et rom, som ivaretar 
konfidensialiteten.

Sundtkvartalet
Oslo, Norge

Utfordring:
Sundtkvartalet er et stort kontorbygg hvor det 
blant annet jobbes med sensitiv informasjon, 
noe som krevde at kontorbygget hadde fokus 
på personvern.

Løsning og resultat:
Rockfon® Sonar® dB er brukt på de fleste av 
kontorene i Sundtkvartalet. Den gir forbedret 
rom-til-rom lydisolasjon slik at støy ikke 
beveger seg fra ett kontor til et annet, men 
gir et høyt lydabsorpsjonsnivå og skaper et 
behagelig akustisk klima.

REFERANSE
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Bedre sammen
Lydabsorpsjon og lydisolasjon går hånd i hånd; 
faktisk er det en direkte kobling mellom de. 
Når lydkilderommet har en himling med høy 
lydabsorpsjon, skaper det et lavere lydtrykk 
i rommet som reduserer mengden lyd som 
overføres til det tilstøtende rommet. Hvis 
rommet også har god lydisolasjon som senker 
lydoverføringen, forbedres den akustiske 
atmosfæren ytterligere på det lille kontoret.

For å få et enda bedre lydabsorpsjonsnivå 
på små kontor, kan det være lurt å legge til 
ytterligere akustikkløsninger på veggene.
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Akustisk design for små kontor

Konfidensialitet og personvern 

For at små kontorer skal ha reell konfidensialitet og privatliv, 
er det viktig å tenke på den delte styrken lydabsorpsjon 
og lydisolasjon har. Når et rom kombinerer de to akustiske 
elementene, reduserer det mengden støy som overføres fra ett 
rom til et annet. Dette er viktig for å skape et rom hvor folk kan 
konsentrere seg og snakke i full fortrolighet.

Disse himlingsplatene kombinerer god lydisolering 
rom-til-rom med god lydabsorpsjon. Det gir flere 
muligheter i et kontorlandskap hvor konfidensialitet 
og god akustikk er viktig.

Denne lydabsorbenten reduserer støyoverføring i 
himlinger og gulvkammer, og er ideell å kombinere 
med vår dB-serie.

Rockfon Blanka® dB 46 Rockfon® Soundstop™

Her er noen av produktene vi anbefaler:

Tre ting du kan gjøre for å forbedre akustikken på små 
kontor:

1. Sørg for at du har tykke og tette lydabsorberende og 
lydisolerende materialer i himlingene

2. Bruk lydabsorberende materialer av høy kvalitet på 
veggene.

3. Ha mykt materiale på gulvene for å forbedre 
lydabsorpsjonen

Tips til akustisk design
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Produktsammendrag
Rockfon dB
Vår dB-serie av høyabsorberende akustikkplater har en 
kjerne av steinull med en kraftig membran på baksiden 
som reduserer overføring av støy fra rom til rom.

De forskjellige platene gir økende nivåer av 
lydisolasjon og lydabsorpsjon, slik at du ikke trenger å 
gå på akkord med konsentrasjon og privatliv.

Lloyd’s Register Consulting - Energy A/S, 
Sound Insulation and Productivity 2017

Lydoverføring fra rom 
til rom kan redusere 
produktiviteten til 
enkeltpersoner med 
opptil 7 prosent.
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Møte-
rom
Produktivt samarbeid
Møterom er en viktig funksjon på 
kontoret og et godt sted for å fremme 
kreativitet og samarbeid. Møterom er 
ofte plassert i sentrum av kontoret med 
glassvegger og mye IT-utstyr. Imidlertid 
kan stemmene klinge i veggene, og 
sammen med støy fra projektoren, kan 
dette påvirke taletydeligheten i rommet. 
Dette øker behovet for at akustikken 
skal designes riktig i et møterom, og 
det stiller et ekstraordinært behov for 
lydabsorpsjon av høy kvalitet, men også 
lydisolasjon slik at folk føler seg trygge 
når det gjelder konfidensialitet ved bruk 
av møterommet. 

God lydabsorpsjon og lydisolasjon
For å fremme samarbeid og utveksling av ideer 
er det viktig å kunne høre skikkelig. Støy i 
møterom kan lett gi etterklang på grunn av de 
harde overflatene som finnes i rommet, blant 
annet vegger, gulv og møbler. Dette gir et 
ekstraordinært behov for lydabsorpsjon av god 
kvalitet.

Fordi møterom vanligvis er plassert ved siden 
av det åpne kontorlandskapet der folk jobber, 
er god lydisolering helt avgjørende slik at 
diskusjonene i møterommet ikke forstyrrer 
arbeidsplassene i nærheten.

Sykes, David M., PhD. Productivity: How 
Acoustics Affect Workers’ Performance in 
Open Areas. 2004 

15 
prosent
av distraksjoner 
som følge av 
samtaler kan 
reduseres gjennom 
bedre akustikk.
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Riktig sinnsstemning med farger
Enten vi innser det eller ikke, påvirker fargene 
oss og kan utløse spesifikke følelser som får 
oss inn i en bestemt sinnsstemning. Farger er 
en fin måte for å skape rett stemning i rommet 
og få folk i godt humør for å delta og utveksle 
ideer. Det er en fantastisk måte å puste liv i et 
ellers kjedelig møterom og utløse en kreativ 
atmosfære.

World Trade Center 
Malmø, Sverige

Utfordring:
Da World Trade Center i Malmø ble bygget 
var det viktig å ha et behagelig, lineært uttrykk 
blant alle leietakere i det 7 etasjer moderne 
kontorbygget. I tillegg var et godt lydmiljø 
viktig for å øke ansattes trivsel og produktivitet. 

Løsning og resultat:
Rockfon Blanka® med M-kant er montert i alle 
kontorområdene, inkludert et felles møterom 
på en av etasjene som kan brukes av alle 
leietakere. M-kanten skjuler profilsystemet 
og gir lokalet en stilfull finish. Rockfon Blanka 
sikrer at dagslyset trekkes langt inn i alle rom, 
og himlingplatenes gode lydabsorpsjonsevne 
sikrer et godt lydmiljø i møterommene, slik at 
alle møtedeltakere kan høre hva som blir sagt. 

REFERANSE
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Designløsninger for møterom

En plass for kommunikasjon

Møterom er viktige rom for utveksling av ideer, men for å 
kunne engasjere seg er det viktig å kunne høre hva som blir 
sagt. Å unngå ekko på grunn av gjenklang fra veggene er viktig 
i tillegg til å sikre taletydelighet og god lydisolasjon.

Produktsammendrag
Rockfon Color-all®

Rockfon Color-all er en allsidig akustikkløsning for 
himlinger og finnes i 34 eksklusive farger, alt fra 
subtile til dristige, langvarige farger. 

De er tilgjengelige med skjulte, delvis skjulte 
og synlige profiler, og kommer i forskjellige 
platestørrelser som gir deg total designfrihet.
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Denne vakre akustiske løsningen er perfekt 
for himlinger og vegger. Den innovative, 
monolitiske overflaten gir utmerket akustisk 
komfort og en perfekt finish.

Vår dB-serie kombinerer god lydabsorpsjon 
med høy lydisolasjon. Ideell for rom som har 
behov for konfidensialitet og hvor man ønsker 
å kontrollere støynivået. 

Rockfon Blanka tilbyr deg de beste akustiske 
egenskapene for å sikre et behagelig støynivå. 
Den dype matte og superhvite overflaten har 
høy lysrefleksjon og lysdiffusjonsegenskaper 
som hjelper deg med å utnytte naturlig lys. 

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka®

Her er noen av produktene vi anbefaler:

Tips til akustisk design

Tre ting du kan gjøre for å forbedre det 
akustiske miljøet i møterom: 

1. Sørg for at du har tykke og tette 
lydabsorberende og lydisolerende 
materialer i himlingene slik at lyden ikke 
forlater rommet.

2. Bruk lydabsorberende materialer av høy 
kvalitet på veggene for å unngå ekko.

3. Ha mykt materiale på gulvene for å 
forbedre lydabsorpsjonen.
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Kantine
Slapp av og nyt 
En kantine er et travelt sted hvor alle ansatte 
samles for å sosialisere og slappe av, eller til 
og med for å ha uformelle lunsjmøter. Denne 
kombinasjonen av et rom for tilberedning av 
mat, som ofte er en åpen og travel plass med 
mange mennesker, gir en unik utfordring i 
forhold til akustikk og hygiene. 
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En plass hvor man samles
Kantinen er et sosialt rom for de ansatte, 
og rundt lunsjtid er det et veldig travelt og 
støyende rom. Mange mennesker som samles 
fører til mye verbal aktivitet i kombinasjon med 
lyden av kniver og gafler, tallerkener og glass 
som settes på bordene, og det kan føre til at 
støynivået raskt eskalerer og skaper et rom som 
oppleves ubehagelig og støyende.

Et rent sted å spise 
Hygiene er avgjørende når det gjelder 
tilberedning av mat. Derfor må 
byggevarerelementer som brukes på kjøkken 
kunne rengjøres – men visste du at akustikken 
er like viktig? Kjøkken er fulle av harde 
overflater, flislagte gulv og metalloverflater 
som må rengjøres hyppig for å holde et sterilt 
miljø, men de reflekterer alle også lyd. Å ha 
en pålitelig akustikkløsning i himlingen, som 
tåler regelmessig rengjøring og desinfisering, 
er avgjørende for trivselen til de som jobber på 
kjøkkenet.

International WELL Building Institute 

92 prosent 
av selskapers 
driftskostnader 
er koblet til 
personalutgifter. 
Optimalisering av 
inneklimaet forbedrer 
produktiviteten og 
øker lønnsomheten.
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Designløsninger for kantiner 

God hygiene. Det høres bra ut! 

Den travle kantinen på kontoret krever et gjennomtenkt 
akustisk design, både i områder der folk spiser, men også der 
maten tilberedes. Dette krever en akustikkløsning i himlingen 
som kan møte utfordringene med å sikre akustisk komfort 
og som er holdbar nok til å tåle regelmessig rengjøring og 
desinfisering. 

Rockfon Hygienic er en ikke-hygroskopisk 
og slitesterk himlingsløsning, perfekt for 
matlagingsområder som krever hyppig 
rengjøring. Ved å velge en himlingsløsning som er 
motstandsdyktig mot mugg og bakterier, sørger du 
for en trygg plass.

Rockfon Blanka tilbyr deg de beste akustiske 
egenskapene for å sikre et behagelig støynivå. 
Den dype matte og superhvite overflaten har høye 
lysrefleksjons- og lysdiffusjonsegenskaper, som 
hjelper deg med å utnytte naturlig lys.

Rockfon Eclipse er en vakker, rammeløs akustikkflåte 
som kommer i en rekke geometriske former som 
kan installeres både i himlingen og på veggene. 
Den er perfekt for å forbedre lydabsorpsjonen 
i kombinasjon med et kreativt design. Den kan 
henges opp alene eller under en tradisjonell 
akustikkhimling.

Disse slitesterke veggpanelene er svært 
lydabsorberende og støtbestandige. De kommer i 
forskjellige farger og kan installeres både vertikalt 
og horisontalt. Perfekt for travle og støyende 
kantiner.

Rockfon® Hygienic™ 

Rockfon Blanka®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® VertiQ® veggpaneler

Her er noen av produktene vi anbefaler:
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TrueLime
Breda, Nederland 

Utfordring:
TrueLime ønsket å flytte inn i nye lokaler. De 
ønsket en bygning som de virkelig kunne forme 
og skape et flott inneklima i, så de valgte en 
nyrenovert bygning som de kunne gjøre til sin 
egen.

Løsning og resultat:
Ved renovering av bygget var det fokus på å 
lage en kantine der folk kunne samles. Det ble 
lagt stor vekt på utformingen av rommet for 
å sikre at atmosfæren kommuniserte akkurat 
det interiørdesigneren hadde som mål. De 
valgte å bruke jordfarger på den femte veggen 
(himlingen) ved hjelp av Rockfon Color-all® 
Hemp for å skape rett atmosfære.

REFERANSE

Tips til akustisk design

Tre ting du kan gjøre for å forbedre akustikken 
i kantinen:

1. Bruk lydabsorberende løsninger som 
oppfyller de strengeste hygienekravene 
og sikkerhetsreguleringene, og som er 
motstandsdyktige mot mugg og bakterier.

2. Bruk svært lydabsorberende himlings- og 
veggløsninger for å kontrollere støynivået.

3. Lek med designet av himlinger og vegger 
for å skape en varm og innbydende 
atmosfære i dette store området.
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Parkerings-
garasje
Et glemt rom
Garasjer er kanskje den minst 
glamorøse delen når du skal designe 
en kommersiell bygning. Som sådan 
får de ikke mye oppmerksomhet, noe 
som er ironisk fordi de ofte kan være 
det første møtepunktet en person 
har med bygningen. God akustikk 
kan spille en viktig rolle i å skape 
en positiv opplevelse og forbedre 
energieffektiviteten i et bygg.

Parkeringskjeller
Norge

Rockfon Aluzink garasjehimling er et system 
som gir god termisk isolering og akustisk 
regulering, samt effektiv montasje og lett 
vedlikehold med et enkelt og stilrent utseende. 
Himlingssystemet er utviklet spesielt for kalde 
garasjer, og er like effektivt enten det monteres 
i byggefasen eller som etterisolering.

I tillegg til termisk isolering og akustisk 
demping vil systemet gi en ekstra lydisolerende 
effekt for rommene over, samt at garasjen blir 
både lysere og triveligere.

Rockfon T-profil garasjehimling har 
samme bruksområde som Rockfon Aluzink 
garasjehimling. Med dette garasjesystemet får 
du en himling med et tradisjonelt og stilrent 
utseende.

Guide til kontordesign36
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Få mer ut av garasjehimlingen
Bedre isolering av bygninger er en lønnsom 
måte å redusere CO2-utslipp på. Det er  
en lavthengende frukt i bekjempelsen av 
klimaendringene. Isolasjon reduserer dagens 
unødvendige forbruk av fossile energikilder fra 
bygninger som er står for 40 prosent av EUs og 
USAs energiforbruk og er en stor bidragsyter til 
menneskeskapt CO2-utslipp. Akustikkløsninger 
kan både forsterke den akustiske atmosfæren 
og samtidig bidra til energieffektiviteten i 
bygningen.

Akustikk for trygghet
En motorsykkel kan avgi lyd på opptil 95 
dB, og de harde, reflekterende overflatene 
i garasjene forsterker effekten når den ikke 
behandles med lydabsorpsjonsløsninger. Dette 
skaper både en ubehagelig opplevelse og en 
potensielt farlig situasjon, og øker sjansene for 
ulykker på grunn av dårlig lydbevissthet. 

For å oppveie det negative inneklimaet, er 
det viktig å vurdere akustikkløsninger ved 
utformingen av garasjer.

Overdreven 
etterklang skaper 
et forferdelig 
inneklima. Bruk av 
lydabsorberende 
materialer i 
himlingen er 
nøkkelen til å 
imøtekomme denne 
utfordringen. 
Pascal van Dort,
Global Acoustics Ambassador
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Designløsninger for garasjer

Mer enn bare akustikk

De harde overflatene som finnes i garasjer skaper 
et ubehagelig lydmiljø og kan potensielt øke 
sannsynligheten for en ulykke. Lydabsorpsjon er 
viktig, så vel som løsninger som kan isolere mot 
etasjene over og øke bygningens energieffektivitet.

Rockfon Industrial himlingsplater har høy 
lydabsorpsjon i klasse A, gir god varmeisolasjon og 
har gode brannegenskaper (RtF=A1). Platene har 
en lav egenvekt og sikrer derfor en enkel og rask 
montasje. 

Rockfon Cosmos er en akustikkplate for himlinger 
som har høy klasse A lydabsorpsjon. Den er ideell 
for rom med høyt støynivå, og den lave vekten gjør 
den enkel å installere.

På grunn av platens tykkelse har den også gode 
varmeisolasjonsegenskaper, noe som forbedrer 
energieffektiviteten i bygningen.

Rockfon® Industrial™Rockfon® Cosmos™

Her er noen produkter vi anbefaler:
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Tips til akustikkdesign

Hvordan du forbedrer akustikken i et 
garasjeanlegg:

1. Sørg for at du har tykke og tette 
lydabsorberende og lydisolerende 
materialer i himlingene 

2. Ha akustisk demping og lydisolasjon 
mellom parkeringskjelleren og etasjen over. 

3. Isoler garasjen din med akustikkløsninger 
for å forbedre energieffektiviteten.
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Produktspesifikasjoner for kontor
og hvor de kan brukes
La oss kaste et siste blikk på produktene og rommene du har sett

Egenskaper
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 35

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon
Blanka® dB 46

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Sonar®

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™

Rockfon 
Eclipse®

veggabsor-
benter

Rockfon® 
VertiQ®

Lyd-
absorpsjon

aw: opptil 1,00 
(Klasse A)

aw: opptil 1,00 
(Klasse A)

aw: 1,00
(Klasse A)

aw: 0,80
(Klasse B)

aw: 0,90
(Klasse A)

aw: 0,90
(Klasse A)

aw: 0,90
(Klasse A)

aw: opptil 1,00 
(klasse A)

aw: opptil 0,95 
(klasse A)

aw: 1,00
(Klasse A)

Aeq

(m2/artikkel)

Aeq 
(m2/artikkel)
C, H*

Aeq

(m2/artikkel)
aw: 1,00
(Klasse A)

Direkte 
lydisolering Rw = 22 dB - - Rw = 19 dB Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - - - -

Lydisolering, 
rom til rom - - -

Dn,f,w = 35 dB 
med Soundstop 
21 dB = 45* dB
med Soundstop 
30 dB = 50* dB

Dn,f,w = 41 dB 
med Soundstop 
21 dB = 52* dB
med Soundstop 
30 dB = 55* dB

Dn,f,w = 43 dB 
med Soundstop 
21 dB = 54* dB
med Soundstop 
30 dB = 56* dB

Dn,f,w = 46 dB
med Soundstop 
21 dB = 55* dB
med Soundstop 
30 dB = 58* dB 

- - - - - -

Overflate-
holdbarhet -

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

- -
Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss

- - -

Slagfasthet - Klasse 3A 
(festeklips) - - - - - - - - - - - Slagfasthet ++

Lys 
refleksjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % 
lysrefleksjon >99 
% lysdiffusjon

87 % 
lysrefleksjon >99 
% lysdiffusjon

Fargeavhengig 86 % 85 %

87 % 
lysrefleksjon 
(bakside: 79 
%) >99 % 
lysdiffusjon

Hvit (77 %) 
Charcoal (4 
%)  Color-all 
(fargeavhengig)

87 % 
lysrefleksjon 
(bakside: 79 
%) >99 % 
lysdiffusjon

Hvit 72 %
Lysegrå 61 %
Grå 33 %
Svart 5 %

Rengjøring Støvsuging Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut Støvsuging Støvsuging, 

fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut, 
damprens+

Støvsuging, 
fuktig klut Støvsuging

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Støvsuging

Hygiene Steinull gir ingen grobunn for mikroorganismer Steinull gir ingen grobunn for mikroorganismer

Fuktmotstand 
og motstand 
mot nedbøyning

Opptil 100 % RH Opptil 100 % RH

Reaksjon 
ved brann

A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
A1  
Precious: 
A2-s1,d0

A1 A1

A1 
Rockfon Eclipse 
Rectangle 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

A1 
Rockfon Eclipse 
Rectangle 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

Miljø Alle produkter kan gjenbrukes Alle produkter kan gjenbrukes

* C - midtavstand mellom baffelrader, H - opphengshøyde: nettoavstand mellom baffel og etasjeskiller/forskaling.
+(To ganger i året) - Rengjøring med skum ved lavt trykk - Rengjøring ved høyt trykk: Maks 80 bar, min. 1 meters avstand, vannspredning i 30° vinkel. 
Platene skal klippes og forsegles i profilsystemet med et silikonforseglingsmiddel som inneholder soppdrepende middel. - Kjemisk bestandighet: 
Motstandsdyktig mot fortynnede oppløsninger av ammoniakk, klor, kvartær ammonium og hydrogenperoksid.
++ Rockfon VertiQ C festet i Rockfon System VertiQ C Wall er testet for slagfasthet i samsvar med DIN 18032.
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Egenskaper
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 35

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon
Blanka® dB 46

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Sonar®

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™

Rockfon 
Eclipse®

veggabsor-
benter

Rockfon® 
VertiQ®

Lyd-
absorpsjon

aw: opptil 1,00 
(Klasse A)

aw: opptil 1,00 
(Klasse A)

aw: 1,00
(Klasse A)

aw: 0,80
(Klasse B)

aw: 0,90
(Klasse A)

aw: 0,90
(Klasse A)

aw: 0,90
(Klasse A)

aw: opptil 1,00 
(klasse A)

aw: opptil 0,95 
(klasse A)

aw: 1,00
(Klasse A)

Aeq

(m2/artikkel)

Aeq 
(m2/artikkel)
C, H*

Aeq

(m2/artikkel)
aw: 1,00
(Klasse A)

Direkte 
lydisolering Rw = 22 dB - - Rw = 19 dB Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - - - -

Lydisolering, 
rom til rom - - -

Dn,f,w = 35 dB 
med Soundstop 
21 dB = 45* dB
med Soundstop 
30 dB = 50* dB

Dn,f,w = 41 dB 
med Soundstop 
21 dB = 52* dB
med Soundstop 
30 dB = 55* dB

Dn,f,w = 43 dB 
med Soundstop 
21 dB = 54* dB
med Soundstop 
30 dB = 56* dB

Dn,f,w = 46 dB
med Soundstop 
21 dB = 55* dB
med Soundstop 
30 dB = 58* dB 

- - - - - -

Overflate-
holdbarhet -

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

- -
Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss

- - -

Slagfasthet - Klasse 3A 
(festeklips) - - - - - - - - - - - Slagfasthet ++

Lys 
refleksjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon 
>99 % 
lysdiffusjon

87 % 
lysrefleksjon >99 
% lysdiffusjon

87 % 
lysrefleksjon >99 
% lysdiffusjon

Fargeavhengig 86 % 85 %

87 % 
lysrefleksjon 
(bakside: 79 
%) >99 % 
lysdiffusjon

Hvit (77 %) 
Charcoal (4 
%)  Color-all 
(fargeavhengig)

87 % 
lysrefleksjon 
(bakside: 79 
%) >99 % 
lysdiffusjon

Hvit 72 %
Lysegrå 61 %
Grå 33 %
Svart 5 %

Rengjøring Støvsuging Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut Støvsuging Støvsuging, 

fuktig klut

Støvsuging, 
fuktig klut, 
damprens+

Støvsuging, 
fuktig klut Støvsuging

Holdbarhet og 
motstandsevne 
mot smuss 
Motstand mot 
våtskrubbing

Støvsuging

Hygiene Steinull gir ingen grobunn for mikroorganismer Steinull gir ingen grobunn for mikroorganismer

Fuktmotstand 
og motstand 
mot nedbøyning

Opptil 100 % RH Opptil 100 % RH

Reaksjon 
ved brann

A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
A1  
Precious: 
A2-s1,d0

A1 A1

A1 
Rockfon Eclipse 
Rectangle 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

A1 
Rockfon Eclipse 
Rectangle 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

Miljø Alle produkter kan gjenbrukes Alle produkter kan gjenbrukes
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Folk kan ikke jobbe og være produktive hvis de ikke kan konsentrere seg. 
Velvære er et sentralt prinsipp i arbeidssammenheng, og for å fremme 
et godt inneklima, trenger du god akustikk like mye som du trenger flott 
design. Ta en titt på oversikten vår for å se hvilke produkter vi anbefaler for 
den perfekte kombinasjonen av stil og akustisk komfort.

Riktig produkt i riktig rom

RESEPSJONSOMRÅDET

ÅPNE KONTORLANDSKAP

KORRIODER FELLES HVILEOMRÅDER

SMÅ KONTOR

Støyregulering

Taletydelighet, støykontroll og personvern

Støyregulering

Lydisolering og personvern

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® Rockfon® Universal™ bafle

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka® Activity Rockfon Eclipse® veggabsorbent

Rockfon® Sonar®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB Rockfon® VertiQ® veggabsorbent

Rockfon® Soundstop™

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon® VertiQ® veggabsorbent

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®
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MØTEROM

GARASJER

KANTINE

Støykontroll og taletydelighet

Støykontroll og energieffektivitet

Støykontroll og hygiene

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® Rockfon® Hygienic™

Rockfon Koral™

Rockfon® Cosmos™

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Color-all® Rockfon Eclipse®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Industrial™

Rockfon Color-all®

Rockfon Mono Acoustic®

Rockfon® Koral™ Rockfon® VertiQ® veggabsorbent

Rockfon® VertiQ® veggabsorbent
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Lag komfortable og elegante rom som 
virkelig inspirer. Rockfon Mono Acoustic har 
en lys hvit overflate som er fleksibel nok til 
at den kan bøyes eller kurves, slik at du kan 
installere den på enhver himling og vegg. 
Gir et fantastisk akustisk design uten skjøter. 

En unik sømløs og fleksibel akustikkløsning, perfekt for 
flotte kontorlokaler som ønsker det lille ekstra. Integrer 
det i både himlinger og på vegger, og ikke vær redd 
for å leke med formene i rommet ditt – Rockfon Mono 
Acoustic lar deg bue overflaten på akustikkplatene til en 
så liten radius som 1500 mm.

Rockfon® Mono® 
Acoustic – så vakkert 
som det høres ut
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Styrken til
Rockfon Blanka®

Den superhvite overflaten, med høy lysrefleksjon 
og lysdiffusjon, skaper et komfortabelt innemiljø 
med eksepsjonell akustikk. Serien kommer i flere 
dimensjoner og kanter for full designfleksibilitet. 
Den er tilgjengelig i forskjellige tykkelser, noe som 
gjør den optimal for travle kontor hvor lyden må 
kontrolleres.

Naturlig lys gjør medarbeiderne mer produktive, og med Rockfon 
Blanka-overflaten kan du optimalisere dagslyset ytterligere. Den 
unike overflaten lar deg trekke naturlig lys 11 prosent dypere inn i 
et rom og bidrar til energibesparelser på opptil 23 prosent.
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Effekten av Rockfon 
Color-all®

Vil du øke trivselen og forbedre atmosfæren 
ved bruk av farger? Våre fargede løsninger 
for himlinger og vegger reduserer ikke bare 
støy, de bidrar også til å skape unike rom. 
Serien kommer i 34 eksklusive farger som 
inspirerer og forbedrer interiørdesignet ditt, 
og gir deg muligheten til å skape stemning 
på kontoret. 

• Velg mellom alt fra subtile til klare, 
langtidsholdbare farger

• Et omfattende utvalg av kanter med delvis 
skjulte og skjulte profilsystemer i et stort 
utvalg av modulstørrelser

• Gi veggene et snev av farge og sett 
stemningen på kontoret med et utpreget 
design
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Rockfon dB – det 
beste av to verdener

Vil du fremme forbedret lydisolasjon fra rom til rom 
med et høyt nivå av lydabsorpsjon? Rockfon dB-
serien er den perfekte løsningen for å skape rom for 
konsentrasjon, privatliv og konfidensialitet. Løsningen 
kommer i forskjellige tykkelser avhengig av behovet for 
konfidensialitet. Den er også tilgjengelig i våre løsninger 
med skjulte, delvis skjulte og synlige profiler for en rekke 
designmuligheter. 

• En unik kombinasjon av både høy lydisolasjon og lydabsorpsjon
• Den er tilgjengelig i flere kanter og dimensjoner
• Det er enkelt å kombinere dB-produktene med våre vanlige 

akustikkplater som sikrer et gjennomført uttrykk i hele bygningen
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Vi er din 
bærekraftige 
partner
Bærekraft er selve kjernen i vår 
forskning og utvikling. Derfor benytter 
vi steinull, reduserer klimaavtrykket vårt 
konstant og resirkulerer, for at vi kan ta 
vare på planeten og menneskene.

Kommersielle bygninger er en kostbar 
investering som får mange eiendomsutviklere 
til å velge bærekraftige byggematerialer 
for å stabilisere verdien og livssyklusen til 
bygningen. Byggsertifiseringer som LEED, 
BREEAM, DGNB og WELL vokser i popularitet, 
og heldigvis bidrar produktene våre positivt, og 
vi har all dokumentasjon tilgjengelig.

Steinull er et fullstendig bærekraftig produkt 
i en lukket krets. Det kan resirkuleres igjen og 
igjen uten å miste kvalitet.

Vi tilbyr alle våre kunder å resirkulere gamle 
himlingsplater av steinull og avskjæringer fra 
installasjonen for å gi et meningsfylt bidrag til 
en grønnere planet.

Besøk nettsiden vår for mer informasjon om 
gjenvinningsordningen.

159 000 tonn 
steinull ble 

samlet inn for 
gjenvinning

i 2019.
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Otto Nielsens Vei 12 
Trondheim, Norge 

Utfordring:
Da denne kontorbygningen ble bygget, 
var bærekraft og miljøpåvirkning kjernen i 
prosjektet som omfattet mer enn 9500 m2.

Løsning og resultat:
Ved utformingen av bygningen var det et stort 
fokus på velvære, fleksibilitet og privatliv, og 
derfor valgte arkitekten å bruke Rockfon dB-
serien. Den bærekraftige profilen til Rockfons 
akustikkløsninger bidro til at bygningen ble 
sertifisert BREEAM Excellent – den første i 
Trondheim.

REFERANSE
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Vi er din bærekraftige partner
Våre høykvalitetsprodukter er laget av 
naturstein. De fungerer, de er vakre og 
de varer – helt frem til de resirkuleres for 
å lage mer. Vi leverer all den nødvendige 
dokumentasjonen for å hjelpe deg med å 
skape et bæredyktig kontorprosjekt.

Våre nettressurser
Utforsk nettstedet vårt for lydberegninger, 
instruksjonsvideoer, dokumenter og et 
omfattende BIM-bibliotek med objekter 
som er kompatible med ArchiCAD og Revit.
Få fart på designprosessene dine med 
gratis support på

www.rockfon.no

Bidra til å få verden til å høres 
bedre ut for alle
Kom igang i dag

Rockfon er en del av ROCKWOOL Group og vi er 
verdens ledende akustikkselskap – og vårt mål er å 
holde ting stille.

Vi er "aha"-et på kreative arbeidsplasser
Hver dag blir vi inspirert til å utvikle nye akustiske 
løsninger som bidrar til at folk kan tenke, slappe 
av og nyte livet bedre. Våre akustikkløsninger gjør 
mer enn å redusere støy, de støtter konsentrasjon 
og samarbeid og forbedrer produktivitet og 
velvære på arbeidsområdet.

Vi er her for å hjelpe deg
Vi har 22 kontor og 9 produksjonsanlegg over 
hele verden,  og vi står klare til å hjelpe deg med 
å finne de rette akustikkløsningene til ditt neste 
kontorprosjekt
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22 02 40 60

infomail.no@rockfon.com www.rockfon.no

Man-fre 08:00–16:00

Ta kontakt
Ring til oss, uansett om du trenger rådgivning om å få det riktige 

akustiske miljøet til ditt prosjekt, vil høre mer om et av produktene 
våre eller trenger teknisk rådgivning. Vi er her for å hjelpe.

Stephen Holmes
Managing Director, Linear

Rockfon viste 
seg å være en 
helt uvurderlig 
partner”

“

Snakk med en ekspert Bestill vareprøver
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Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
www.rockfon.no

05.2021  |  A
lle fargekoder som

 er nevnt her, er basert på N
C

S - N
atural C

olour System
®

©, som
 tilhører og brukes på lisens fra N

C
S C

olour A
B

, Stockholm
 (2012),  

eller på fargestandarden RA
L. Rockfon er et registrert varem

erke. D
et tas forbehold for trykkfeil sam

t for sortim
ents- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.

instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOffical

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as


