
Rockfon® Eclipse™ Öar



HUR SKAPAS OBEGRÄNSAT 
KREATIVA, AKUSTISKA 

UNDERTAKSLÖSNINGAR?

Med Rockfon Eclipse öar som finns i alla 
färger och former. 



Alla färger,
och  former

Rockfon Eclipse är den idealiska lösningen 

för att tillföra en ny estetisk dimension i ett 

rum. Samtidigt som man förbättrar akustiken. 

Designmöjligheterna är obegränsade med ett 

stort urval färger och former.

Kombinationen design och akustiska 

egenskaper gör att Rockfon Eclipse passar för 

en stor mängd olika användningsområden, 

såsom kontor, utbildning, restauranger och 

detaljhandel, men också för sporthallar och 

fritidslokaler. Det flexibla montaget och 

det stora urvalet av färg och form är alla 

designers dröm. 



Rockfon Eclipse finns i kvadratiska, rektangulära 

och andra geometriska former, men också som 

fri form med fullkomlig designfrihet. När de 

pendlas ner ser de ut att sväva fritt, vilket ger 

rummet ett unikt uttryck. Öarna kan hängas 

på alla höjder, i alla vinklar och kan därmed 

arrangeras precis efter eget önskemål. 

De rektangulära öarna finns i storformat 

(2360x1160 mm. Dessa skivor är förstärkta med 

två aluprofiler på baksidan för extra styrka och 

stabilitet. Med alla möjliga former och storlekar 

kan Rockfon Eclipse anpassas efter varje behov.

 Former och
  storlekar

Ett  oäver trä ffat  ur val.



Var kreativ
med färg

Rockfon Eclipse finns i vitt samt i ett obegränsat 

antal färger. Öarna tillverkas av en 40 mm tjock 

kärna av stenull. Den synliga sidan är belagd 

med en glasfleece som ger en slät, matt yta. 

Baksidan är antingen i samma kulör som den 

synliga delen, eller vit för bättre ljusreflektion.

Färgen beställs enligt Natural Color System  ® 

(NCS) och mininimimängd per order per färg 

är endast 1 krt. För att vara säker på att den 

beställda färgen blir rätt, skickas alltid ett 

färgprov till ordergivaren innan produktionen 

påbörjas. 



En flexibel 
lösning för alla 

användnings-
områden

Rockfon Eclipse är en konkurrenskraftig och 

allsidig ö-lösning som går fort och lätt att 

montera. Den kan pendlas ner från bjälklaget 

och monteras med ullskruv och wire. Den är 

idealisk i byggnader som använder termisk 

massa, eftersom luften tillåts cirkulera fritt i 

rummet. 

Rockfon Eclipse passar även i rum där 

traditionella nedpendlade undertak inte 

kan användas, i rum där akustiken är särskilt 

utmanande eller där designen kräver ett 

undertak utöver det vanliga. Detta gör att 

Rockfon Eclipse passar för såväl nybyggnad 

som för renovering.
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Precis som andra undertakslösningar från Rockfon,  

har Rockfon Eclipse mycket bra ljudabsorberande 

egenskaper. Båda sidorna  absorberar ljud, vilket 

bidrar till att reducera efterklangstiden och 

omgivande ljudnivåer. De är det perfekta valet i 

byggnader som använder många hårda material 

som glas och betong. 

Rockfon Eclipse tillverkas med en kärna av 

stenull och har därmed mycket goda egenskaper 

inom brandsäkerhet och fuktmotstånd. 

Stenullens naturliga formstabilitet och enkla 

underhåll ger Rockfon Eclipse lång livslängd och 

fastighetsägaren ro i sinnet för lång tid framöver. 

Rockfon Eclipse 
alla fördelar



SORTIMENT

Former & Modulstorlekar
Standardformer

Specialbeställda former

Kvadrat

1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

Rektangel

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

Cirkel

1160 x 1160 x 40mm

Triangel

1160 x 1160 x 40mm

Hexagon

1760 x 1160 x 40mm

Oval

1760 x 1160 x 40mm

Fri form

FÄRGER

Rockfon Eclipse öar levereras i vilken färg som 

helst i poster om minst 1 krt. Ge oss bara en 

NCS kulör så gör vi resten.



Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se
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