
Sounds Beautiful

Part of the ROCKWOOL Group

Så kan akustiklösningar förbättra produktiviteten 
och välbefinnandet i kontorsmiljöer

Designlösningar 
för kontor

Kontors
guide
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Vill du att ljudet i ditt nästa kontorsprojekt ska vara lika tilltalande som 
dess visuella utformning? Den här broschyren är för dig som bygger 
nya, moderna kontor eller renoverar gamla. Här hittar du de senaste 
trenderna som påverkar utformningen av arbetsplatserna och tips på 
hur du undviker att akustiken reduceras till något du plötsligt inser att 

du borde ha tänkt på tidigare.

Denna broschyr är lätt att hitta i och har utvecklats för arkitekter och 
inredningsdesigners. Den är avsedd att fungera som ett redskap för 
att inspirera och vägleda läsaren med insiktsfulla kunskaper om hur 

man optimerar kontorsmiljöer för arbete och välbefinnande.

Våra akustiklösningar hjälper 
medarbetarna att koncentrera 

sig, att samarbeta och 
förbättrar produktiviteten och 

välbefinnandet på jobbet.

Managing Director, Rockfon

Parik Chopra
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Aktuella trender för 
kontoren

Kontor med öppna 
planlösningar

Parkeringsgarage

Vår service

Korridorer och
kringytor

Matsal

Vi är din 
hållbarhetspartner

Hur man kan utforma 
olika ytor 
på kontoret

Små kontor

Produktegenskaper och 
användningsområden

Receptionsområdet

Mötesrum

Produkter i fokus

Innehåll
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Aktuella
trender för 
kontoren
Vill du skapa en bekväm kontorsmiljö 
där människor är produktiva utan att 
behöva kompromissa med designen? 
Det vill vi också att du ska kunna. 
Därför samarbetar vi fortlöpande med 
arkitekter och inredningsdesigners för 
att hitta lösningar som både är vackra 
och som bidrar till att medarbetarna 
kan höra sina egna tankar på 
arbetsplatsen.

Vad sägs om att ta en titt på trenderna 
som formar designen på dagens 
kontor?

Flexibilitet kommer att sitta i högsätet i 
kontorsmiljön 2.0. Arbetsplatser måste vara 
tillräckligt smidiga för att kunna kompensera 
för oförutsedda omständigheter, när 
vardagens arbetsformer måste anpassas 
eller avståndet mellan arbetsplatser ökas. 
På samma sätt måste de göra det möjligt att 
hantera nya kontorskoncept för att undvika 
stora renoveringar eller att kontorsytor 
lämnas öde och oanvända.

Vi kan hjälpa dig
Våra akustiklösningar integreras harmoniskt 
med övriga byggnadsmaterial vilket skapar 
en holistisk design. De finns i flera olika 
format, kanter och färger för att kunna 
anpassas efter olika inredningslösningar. 
De är designade att kunna anpassas, 
vilket möjliggör snabb omställning och en 
framtidssäker yta som människor älskar att 
vistas i.

Flexibilitet 2.0
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Inomhusmiljön har stor betydelse för vår 
hälsa och den påverkar vår koncentration, 
våra stressnivåer och produktiviteten på 
arbetsplatsen. En bra inomhusmiljö har 
många bidragande faktorer, där de viktigaste 
är ljud, ljus och luft.

Diffus ventilation är en smart lösning som 
uppfyller alla 3 faktorerna. Ljudet förbättras 
med stor akustisk yta, ljuset sprids och 
reflekteras via undertakets vita ytskikt och 
med hjälp av infallande ljus från fönstren. 
Frisk luft sipprar långsamt ner genom själva 
undertaksskivorna. Rummets estetiska 
uttryck blir mycket snyggt och miljön bidrar 
till medarbetarnas välbefinnande.

Vi kan hjälpa dig
Rockfon Blanka och diffus ventilation 
passar mycket bra i kontor, där det ofta 
är fokus på välbefinnande och trivsel. De 
akustiska undertaken fungerar som ett stort 
ventilationsdon och den friska luften sipprar 
långsamt ner genom hela det nedpendlade 
undertakets yta. Allt detta utan några 
synliga armaturer och ändå säkerställs det 
nödvändiga luftbytet utan buller som kan 
störa medarbetarna.

Diffus ventilation

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

Förbättrad 
kontorsakustik 
kan sänka 
stressnivån med 
27 % och öka 
medarbetarnas 
fokus med 48 %.
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Säkerhet kommer att vara en 
grundläggande princip för framtidens 
kontor. Det kommer bli ökat fokus på 
kontroll av byggnadsmaterial och deras 
säkerhet, inte bara för de människor 
som arbetar med dem, utan i lika hög 
grad för människorna som ska leva 
med dem efteråt.  Här kommer man 
att rikta mer uppmärksamhet på saker 
som brandmotstånd, partikelutsläpp 
och rengöring. Dokumenterad testning 
och resultat kommer att vara ett måste i 
framtiden.

Vi kan hjälpa dig
Våra lösningar av natursten är hygieniska 
och utgör ingen grogrund för mögel 
och bakterier. De är hållbara, motstår 
brand, stötar och smuts och de har 
tilldelats världens bästa certifieringar för 
inomhusmiljö, bland annat franska VOC 
A+ och finska M1. Det gör det lättare 
att säkerställa friska byggnader och 
människorna i dem är gladare.

Inbyggd säkerhet

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

Olika miljörelaterade faktorer kan få 
direkta konsekvenser på den mentala 
hälsan och välbefinnandet, som t.ex. buller, 
luftkvaliteten och ljuset i inomhusmiljön.
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Framtidens kontor blir grönare. Hållbarhet 
kommer att fortsätta stå i centrum, 
men med ett ökat fokus på produktens 
hållbarhet och cirkulär ekonomi. 
Fastighetsutvecklare kommer i allt högre 
grad vilja att deras byggnader är godkända 
enligt olika certifieringssystem och minska 
sin materialförbrukning.

Vi kan hjälpa dig
Stenull är ett hållbart byggnadsmaterial 
och ditt bidrag till cirkulär ekonomi. 
Våra produkter är hållbara och fyller sin 
funktion ända tills de återvinns för att 
skapa nya produkter. Vi arbetar ständigt 
för att minska vårt koldioxidavtryck i hela 
vår produktions- och leveranskedja, och 
eftersom våra akustiklösningar är helt 
cirkulära går inget till spillo.

Bygga grönt
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Hur man kan 
utforma olika ytor 
på kontoret

Receptionsområdet

Små kontor

Korridorer och kringytor

Mötesrum

Kontor med öppna planlösningar

Matsal

Parkeringsgarage

Cellkontor

Telefonintensiva kontor

Behagliga och produktiva arbetsplatser
Skapandet av en fantastisk kontorslokal innebär att göra 
det möjligt för medarbetarna att skapa, koncentrera sig och 
samarbeta. Design för olika funktioner, behov och arbetsmetoder 
är inte så enkelt och många element måste övervägas noga för ett 
optimalt resultat.

Styrkan hos Rockfon
En startpunkt för en bekväm och inbjudande kontorslokal är 
enastående akustik och vi har allt du behöver. Vårt breda urval av 
lösningar ger dig frihet att skapa smidiga, bekväma och säkra ytor, 
både för de som vistas där och för miljön.
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Receptions-
området
Ett viktigt första intryck
Receptionsområdet är en knutpunkt 
för kontoret och en plats som många 
människor passerar förbi varje dag. Det här 
välbesökta området inte bara välkomnar 
och hjälper medarbetare, gäster och 
kunder. Det är byggnadens ”handskakning” 
som anger tonen för byggnadens 
arkitektoniska design och varumärke liksom 
även för företagen som använder den.

En bra receptionsdesign lägger fokus på 
akustisk komfort, elegans, hållbarhet och 
enkelhet. 

Jörg Kaufung, produktchef

Genom att 
arbeta med 
ljusreflektion 
kan du dra 
ljuset upp till 
11 % längre 
in i lokalen.

Utnyttja komforten
Det är av avgörande betydelse för 
receptionsområden att de är trivsamma, både 
visuellt och akustiskt, ljusa – utnyttjar naturligt ljus 
– och hållbara nog att kunna klara det slitage de 
utsätts för av alla människor som passerar förbi här 
varje dag.

Som regel hittar vi många hårda ytor i 
receptionsområdet vilket är fantastiskt med tanke 
på hållbarhet, men reflekterande ytor som glas, 
betong och sten får ljudet att studsa vilket skapar 
eko och en bullrig och obehaglig miljö för såväl 
besökare som dem som arbetar i receptionen. 
Genom att bygga in akustiken i  designfasen kan du 
säkerställa att receptionsområdet blir både elegant 
och trivsamt.
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REFERENS

Låt dig inspireras!
Branding finns i många former och designen på 
kontorslokalen används ofta för att visa upp ett 
varumärkes identitet.

Genom att skapa en god upplevelse så snart 
man kliver in på företaget ger människor 
positiva känslor. Den upplevelsen är det inte 
bara personerna som arbetar där som ansvarar 
för, utan även utrymmets atmosfär.

Ett tillägg av företagets profilfärg, 
säkerställande av ett behagligt inomhusklimat 
med naturligt dagsljus och hög ljudabsorption 
bidrar till att få receptionsområdet att fungera 
som en utsträckt hand för besökare och 
medarbetare.

Roompot Vakanties
Goes, Nederländerna

Utmaning:
Roompot Vakanties är ett företag som ville 
att deras nya huvudkontor och reception 
skulle vara varma och inbjudande, precis som 
stugorna de hyr ut.

Lösning och resultat:
RoosRos Goes arkitekter designade ett 
elegant och modernt receptionsområde som 
en återspegling av Roompot Vakanties nya 
varumärkespositionering. Rockfon Blanka® 
med mattvitt 11 bärverk var den perfekta 
kombinationen för att visa den samtida visuella 
designen som de ville kommunicera. 
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Designlösningar för receptionsområden

Ge ett bra första intryck

Fokus på produkter
Rockfon® Mono® Acoustic
En unik designlösning både såväl nybyggnationer 
som renoveringsprojekt. Den innovativa monolitiska 
ytan är perfekt för undertak och levererar 
enastående akustisk komfort. 

Den rena, vita ytan ger hög ljusreflektion och 
ljusdiffusion, säkerställer jämn ljusdistribution och 
minskar behovet av artificiell belysning.

När man besöker ett kontor ska receptionsområdet vara välkomnande 
och få besökaren att känna sig väl till mods direkt. Det är viktigt 
att samtal vid receptionsdisken inte sprids, att man säkerställer 
taluppfattbarhet eftersom området är välbesökt och bullrigt i sig och 
att ljud kontrolleras för att undvika eko.
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Erbjuder dig de bästa akustiska egenskaperna för att 
säkerställa att ljudnivån blir behaglig. Den extravita 
ytan hjälper dig att dra nytta av det naturliga ljuset 
och sprida det ännu längre in i lokalen.

Rockfon Blanka®

Den unika ytan reducerar den visuella kontrasten 
mellan bärverk och undertaksskivor. Detta ger en 
elegant och nästan monolitisk framtoning även om 
du väljer en akustisk undertaksskiva med ett synligt 
bärverk.

Chicago Metallic™ Mattvit 11-bärverk

Finns i 34 exklusiva färger för undertaks- och 
vägglösningar som inspirerar och förbättrar 
inredningsdesignen, vilket gör receptionsområdet 
personligare samtidigt som du får kontroll över 
bullret.

Rockfon Color-all®

Här är några produkter vi rekommenderar

Tre tips för att skapa en god akustisk miljö i 
receptionsområdet.

1. Använd ljudabsorberande material av hög 
kvalitet för att säkerställa taluppfattbarhet 
och reducera eko.

2. Använd biofilisk design och använd växter 
och vertikala trädgårdar för att bryta upp 
ytan och mjuka upp ekon.

3. Använd mjuka golvunderlag och 
textilbaserade möbler för att reglera 
bullernivåerna.

Tips för akustisk design
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Korridorer och 
kringytor

LE34
Århus, Danmark

Utmaning:
Det danska lantmäteriföretaget LE34 bestämde sig 
för byta lokaler och flyttade till området Katrinebjerg 
i Århus. Den största utmaningen var att designa om 
den befintliga planlösningen för att utnyttja utrymmet 
optimalt. Men det krävde ett undertak som kunde 
anpassas efter olika användningsområden.

Lösning och resultat:
Morten Lovén, arkitekt och konstruktionschef för 
Vision Arkitekter, skapade ett öppet kontor med 
korridorer och en gemensam social yta i mitten med 
skrivbord som löper längs byggnadens ytterkant. För 
att reducera distraktionen som uppstår när folk pratar 
och passerar förbi arbetsytan valde Morten Lovén 
Rockfon Blanka, tack vare dess fantastiska akustik med 
ljudabsorptionsklass A, samt dess förmåga att reflektera 
dagsljuset och sprida det längre in i byggnaden.

REFERENS

Shh! Var tyst!
Informella möten i korridorer och kringytor är 
nödvändiga för det moderna arbetslivet. Men för 
att dessa ska fungera på kontorsytan som helhet 
måste man reglera akustiken. Ljud färdas genom 
byggnaden och utan kontroll kan ljudet medföra 
att koncentrationen bryts hos de medarbetare som 
inte deltar i samtalet. Vitt brus, ljudabsorberande 
undertak, väggabsorbenter och skärmar är samtliga 
åtgärder man bör överväga vid design av korridorer 
och kringytor.

Optimering av ytan
Människorna på arbetsplatsen använder 
korridorer för att navigera genom 
kontorslandskapet. Därför är detta ytor där 
man ofta stöter på kollegor vilket leder 
till spontana samtal. Allt oftare designas 
korridorer som små kringytor vilket 
optimerar platsutnyttjandet. Dessa möten 
kan vara distraherande för människor som 
arbetar i närheten vilket leder till minskad 
effektivitet och produktivitet.
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Arkitemas projektarkitekt Michael Green

Människor pratar 
med varandra 
– i telefon och 
informellt när 
de möts – vilket 
skapar buller, om 
du inte reglerar 
akustiken redan i 
designfasen.

Kontrollera buller
För korrekt kontroll av ljudnivåerna i korridorer 
och kringytor måste man både säkerställa 
enastående akustik och använda sig av tekniker 
för beteendestyrning och zonindelning. 
Denna kombination kan bidra till att minska 
irritation hos personer som arbetar där 
pratande människor ofta passerar direkt förbi, 
samtidigt som man främjar samarbete och 
kommunikation.

Genom användning av ljudabsorberande 
material av hög kvalitet i tak och på väggar 
samtidigt som du fördelar arbetsflöden som 
kan alstra irriterande ljud, kan du skapa en 
layoutstrategi som förbättrar koncentrationen 
utan att avbryta spontana samtal.
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Designlösningar för korridorer och kringytor

Design förbättrar koncentrationen

Korridorer är områden på kontoret med mycket aktivitet och 
med många människor i rörelse. Därmed blir de ofta ytor 
för spontana möten, något som kan vara distraherande för 
kollegor som arbetar. För dessa ytor är det viktigt både med 
bullerdämpning och att förhindra att ljudet sprids.

Rockfon Blanka finns i en mängd olika modulstorlekar 
och kanter för att passa i alla utrymmen. Det är inte 
bara vår vitaste och ljusaste undertaksskiva, utan den 
har också utmärkta akustiska egenskaper så att du 
kan kontrollera bullret i detta välbesökta område.

Denna allsidiga undertaksskiva har ljudabsorption 
klass A, vilket är marknadens bästa klassning och en 
attraktiv klassisk vitmålad yta med lätt struktur. Den 
finns i många olika kanter och modulstorlekar, vilket 
gör den till ett populärt alternativ.

Rockfon Blanka® Rockfon® Sonar®

Här är några produkter vi rekommenderar
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Fokus på produkter
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Detta är ett unikt, kostnadseffektivt och mycket 
stabilt montagesystem som är perfekta för breda 
korridorer. Det ger snabb och enkel åtkomst till 
ovanliggande tekniska installationer. Systemet har 
en spännvidd på upp till tre meter och tack vare

profilernas styrka föreligger inget behov av pendlar 
vilket ger ökad flexibilitet och enklare underhåll och 
service. Systemet kombineras optimalt med Rockfon 
Blanka akustiska undertaksskivor.

Det finns tre saker du kan göra för att förbättra 
den akustiska miljön i korridorer och kringytor.

1. Använd ljudabsorberande material av hög 
kvalitet för att minska ljudet och förhindra 
att det sprids.

2. Använd ljudbarriärer för att separera 
korridorer från andra arbetsytor.

3. Vitt brus kan bidra till att dölja pågående 
samtal och göra det enklare att koncentrera 
sig.

Tips för akustisk design
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Kontor med 
öppna 
planlösningar
En plats som är inspirerande och motiverande 
att arbeta på
Idag söker alltfler människor sundare arbetsplatser 
där man även har tänkt på akustiken. 

Samtidigt som det övergripande syftet med 
kontorslandskap går ut på att främja samarbete och 
inspirera till gruppinteraktion, kan utformningen 
även göra det svårt att koncentrera sig på 
krävande uppgifter. Kontorslandskap kräver god 
ljudabsorption och ljudisolering vilket lägger 
ett stort ansvar på designen av kontoret för att 
säkerställa ytor för koncentration och samarbete. 
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Koncentration och samarbete
Studier visar att arbetsplatser utformade för 
att främja grupparbete och samarbete har en 
positiv effekt på affärsprocesser och kostnader, 
men att det i hög grad är lokalens akustiska 
egenskaper som avgör om man lyckas med 
detta. Dålig akustik kan försämra motivationen 
till bättre produktivitet och samarbete 
vilket är själva syftet med att företag väljer 
kontorslandskap med öppna planlösningar.

Skapandet av en samarbetsorienterad yta 
kräver stöd för planerade och oplanerade 
möten, eller som Lennart Nilsson, en av 
Sveriges främsta akustiker uttryckte det:

”Behovet av god ljudabsorption 
är extra stort på kontor med 
öppna planlösningar och i 
samband med teamwork som 
kräver tvärfunktionella samtal.” 

Lysgården
Trondheim, Norge

Utmaning:
Lysgården är en nybyggd kontorslokal 
designad för att få mycket naturligt ljus. Detta 
betyder att det finns fönster och glaspartier 
överallt, både i atriet och runt omkring 
arbetsstationerna.

Lösning och resultat:
För att skapa en sund inomhusmiljö användes 
mer än 6 000 Rockfon akustikbafflar. De ger 
god ljudabsorption och motverkar effekten 
av de reflekterande ytorna som finns överallt. 
Tack vare bafflarnas imponerande estetiska 
framtoning skapar de även ett konstnärligt 
blickfång i detta moderna kontor.

REFERENS

Leesman, 2016,
”100, 000+ A workplace effectiveness report”

Faktiskt är 
endast 30 % av 
medarbetarna 
nöjda med 
ljudnivån på sin 
arbetsplats.



Kontorsguide20

Även om planlösningen kanske är öppen, 
omvandlar medarbetarna automatiskt utrymmet 
till områden för informella möten och interaktion 
till stöd för deras arbetssätt. Detta medför en 
risk för buller och distraktioner, något som den 
traditionella öppna planlösningen inte tog höjd 
för, vilket skapade ett behov av små cellkontor.

Dagens öppna planlösningar inkluderar numera 
avskilda hörnor, telefonhytter och små kontor 
avsedda för improviserade sammankomster 
och som uppmuntrar till spontana möten och 
avspänd interaktion. Dessa ytor måste ha en 
gedigen ljudabsorption och ljudisolering så att 
ljudet kan kontrolleras och samtalen inte tränger 
ut ur rummet.

Cellkontor

Kontor med öppna 
planlösningar
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Telefonintensiva arbeten, till exempel 
callcenter och kundtjänst, förläggs av 
optimeringsskäl ofta till kontor med öppna 
planlösningar. Dessvärre orsakar intensiv 
telefontrafik från flera personer även 
att bullernivåerna ökar i lokalen, vilket 
försämrar taluppfattbarheten. Arbetar 
man hela dagen i en lokal med så mycket 
buller är det avgörande att ljudnivån känns 
bekväm och behaglig att arbeta i. Det 
är också mycket viktigt med en optimal 

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

Medarbetare kan förlora upp till 20 
minuter koncentrerat arbete på grund 
av smärre distraktioner på kontoret.

Telefonintensiva områden

Kontor med öppna 
planlösningar

ljudabsorption för att kontrollera bullret. 
På ytor som dessa innebär det ofta 
ljudabsorberande material såväl i taket 
som på väggarna.

Material med hög ljudabsorbering är 
avgörande både i tak och på väggar. 
Även ljudabsorberande skärmar mellan 
skrivbordsgrupper kan bidra till att 
kontrollera bullret.
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Designlösningar för kontor med öppna planlösningar

Till stöd för samarbete och koncentration

För optimal ljudreglering är det viktigt att förstå hur ljudet 
beter sig och färdas i en specifik lokal och hur det påverkar 
medarbetarnas produktivitet och välbefinnande. Bra akustik 
är avgörande för att en öppen planlösning ska lyckas och det 
kräver rätt lösningar i tak och på väggar både för att absorbera 
buller och förhindra att det sprids.

Rockfon Blanka Activity är designad för att ökad 
taluppfattbarhet. Den 40 mm tjocka akustiska 
undertaksskivan har hög absorptionsförmåga vilket 
gör den idealisk för kontroll av ljudnivån vid låga 
frekvenser i aktiva och telefonintensiva områden.

Dessa estetiska och ramfria akustiska vägglösningar 
är perfekta för dynamiska kontor med öppen 
planlösning där mycket verbal kommunikation 
förekommer. Väggabsorbenterna är idealiska för att 
lägga till extra ljudabsorption och därmed sänka 
bullernivån.

Denna innovativa och estetiskt tilltalande ramfria 
akustiska ö erbjuder enastående ljudabsorption. 
Undertaksön är ett fantastiskt komplement för kontor 
i industriell designstil eller under ett nedpendlat 
undertak för extra ljudabsorption.

Denna kreativa akustiklösning passar perfekt för 
kontor i industriell stil och skapar en unik design 
samt finns i 34 inspirerande färger. Bafflarna kan ha 2 
skyddande gavlar (2F) eller ha ram runt om (4F).

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Universal™ Baffel

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Eclipse® väggabsorbent

Här är några produkter vi rekommenderar
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Det finns tre saker du kan göra för att förbättra 
den akustiska miljön i kontor med öppen 
planlösning.

1. Se till att du har tjocka och täta 
ljudabsorberande material i taken för att 
säkerställa taluppfattbarheten – framförallt 
vid låga frekvenser.

2. Använd ljudabsorberande material av hög 
kvalitet på väggarna.

3. Använd mjuka golvmaterial för att 
motverka slagljud.

Tips för akustisk design
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Små
kontor
Det bästa av två världar
Det lilla kontoret är en bra lösning för 
medarbetare som utför känsliga uppgifter 
som kräver en avskild miljö eller en plats dit 
medarbetare kan gå när deras arbete kräver 
fokus och koncentration. Dessa lokaler bör 
helst ha en kombination av ljudabsorption 
och ljudisolering av hög kvalitet.

Byggt för sekretess och koncentration
Ett samtal som äger rum bakom stängda dörrar 
förblir inte alltid privat. Varför? Ljud kan färdas från 
ett rum till ett annat och det minskar möjligheten till 
konfidentiella samtal på arbetsplatsen och kan störa 
de som arbetar runt omkring. Ljudisolering handlar 
om att se till att det som sägs i ett rum stannar där 
– att hindra ljudet från att lämna eller komma in i 
rummet är det som säkerställer sekretessen.

Sundtkvartalet
Oslo, Norge

Utmaning:
Sundtkvartalet är en stor kontorsbyggnad 
där några av de större hyresgästerna arbetar 
med känslig information vilket krävde en 
kontorsbyggnad med stort fokus på sekretess.

Lösning och resultat:
Rockfon® Sonar® dB har installerats på flertalet 
kontor i Sundtkvartalet. Det ger förbättrad 
ljudisolering mellan rummen vilket säkerställer 
att buller inte sprids mellan kontoren. Dessutom 
får man eh hög nivå av ljudabsorption, vilket 
skapar en behaglig akustisk miljö.

REFERENS
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Bättre tillsammans
Ljudabsorption och ljudisolering går hand 
i hand, ja faktum är att det finns en direkt 
koppling mellan dem. När rummet där 
ljudet uppstår har ett undertak med hög 
ljudabsorption skapar det ett lägre ljudtryck 
i rummet, vilket innebär att mindre ljud 
överförs till det angränsande rummet. Om 
rummet även har bra ljudisolering sänker det 
ljudöverföringen ytterligare och förbättrar den 
akustiska miljön på små kontor.

För att få en ännu bättre ljudabsorptionsnivå på 
små kontor är det en bra idé att lägga till extra 
akustiklösningar på väggen.
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Akustisk design för små kontor

Sekretess och integritet 

För att det lilla kontoret ska kunna erbjuda medarbetarna 
sekretess och integritet är det avgörande att tänka på effekterna 
av att kombinera ljudabsorption och ljudisolering. När ett 
rum kombinerar båda dessa akustiska element reducerar det 
mängden buller som överförs från ett rum till nästa. Detta 
är avgörande för att skapa ett utrymme där människor kan 
koncentrera sig och föra garanterat konfidentiella samtal.

Denna undertaksskiva kombinerar hög ljudisolering 
mellan rum med bra ljudabsorption. Det ger många 
möjligheter på kontor där hög sekretess och bra 
akustik är viktiga parametrar.

Denna akustikbarriär minskar mängden buller som 
överförs via mötesrummets tak och golv och är 
perfekt att kombinera med våra dB-produkter.

Rockfon Blanka® dB 46 Rockfon® Soundstop™

Här är några produkter vi rekommenderar

Det finns tre saker du kan göra för att förbättra den 
akustiska miljön i små kontor.

1. Se till att ha tjocka och täta ljudabsorberande och 
ljudisolerande material i taken.

2. Använd ljudabsorberande material av hög kvalitet på 
väggarna.

3. Ha mjukt material på golven för att förbättra 
ljudabsorptionen.

Tips för akustisk design
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Fokus på produkter
Rockfon dB
Våra dB-produkter av högabsorberande akustiska 
undertaksskivor har en kärna av stenull  med ett 
högkvalitativt membran på baksidan som minskar 
ljudöverföringen mellan rummen.

De olika undertaksskivorna erbjuder ökande grad av 
ljudisolering och ljudabsorption så du behöver inte 
kompromissa mellan koncentration och sekretess.

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

Ljudöverföring mellan 
rummen kan minska 
produktiviteten i ett 
enmanskontor med 
upp till 7 %.
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Mötes-
rum
Produktivt samarbete
Mötesrum är ett oumbärligt inslag på 
kontoret och fantastiska för att främja 
kreativitet och samarbete. Mötesrum 
ligger ofta mitt i kontoret, omges av 
glasväggar och innehåller massor av 
IT-utrustning. Men tal kan studsa mot 
väggarna och tillsammans med bruset 
från t.ex projektorn kan det minska 
taluppfattbarheten i rummet. Detta 
visar hur viktigt det är att akustiken 
tas med i designen av mötesrummet 
och att stor vikt läggs på att använda 
produkter med hög ljudabsorption i 
kombination med hög ljudisolering, 
så att mötesdeltagarna kan känna sig 
trygga med att det som sägs i rummet 
stannar där.

Bra ljudabsorption och ljudisolering
För att främja samarbete och utbyte av idéer 
är det avgörande att tydligt kunna höra vad 
som sägs. Höga ljud i mötesrum kan lätt studsa 
mot hårda ytor som väggar, golv och möbler 
i rummet och skapa eko. Detta medför ett 
extraordinärt behov av ljudabsorption av god 
kvalitet.

Eftersom mötesrum som regel ligger bredvid 
kontor med öppen planlösning där folk 
jobbar, är god ljudisolering avgörande för att 
diskussioner i mötesrummet inte ska störa 
omgivningen.

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

Genom förbättringar 
av de akustiska 
förutsättningarna kan 
distraktionen till följd 
av samtal minskas 
med 15 %
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Skapa rätt sinnesstämning med färg
Oavsett om vi inser det eller inte kommunicerar 
färger information som påverkar oss och kan 
utlösa specifika känslor som får oss på ett visst 
humör. Färger är ett bra sätt att ange tonen 
i ett rum och ge folk lust att delta och utbyta 
idéer. Det är ett fantastiskt sätt att blåsa liv i 
ett annars trist mötesrum och skapa en kreativ 
miljö.

World Trade Center (WTC)
Malmö, Sverige

Utmaning:
När World Trade Center i Malmö byggdes, var 
det viktigt med ett rofyllt, linjärt uttryck hos 
alla hyresgäster i det 7 våningar höga moderna 
kontorshuset. Utöver det var det viktigt med en 
bra ljudmiljö för att öka de anställdas trivsel och 
produktivitet.

Lösning och resultat:
Rockfon Blanka® med kant M har installerats i 
samtliga kontorsytor som inkluderar gemensamma 
möteslokaler på ett av våningsplanen som kan 
utnyttjas av samtliga hyresgäster. M-kanten döljer 
bärverket och ger lokalerna en stilren look. Rockfon 
Blanka-undertaken ser till att allt dagsljus som 
kommer in sprids långt in i rummen och den goda 
ljudabsorptionsförmågan säkrar en bra ljudmiljö i 
möteslokalerna och att alla deltagare kan uppfatta 
det som sägs.

REFERENS
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Designlösningar för mötesrum

Ett yta för kommunikation

Mötesrum är viktiga utrymmen utbyte av idéer, men för att 
kunna delta i diskussionen är det viktigt att kunna höra det 
som sägs. Det är lika viktigt att undvika eko av ljud som 
studsar från väggarna som att säkerställa god ljudisolering och 
taluppfattbarhet i rummet.

Fokus på produkter
Rockfon Color-all®

Rockfon Color-all är en mångsidig akustisk 
undertakslösning som finns i 34 exklusiva färger – 
allt från subtilt dämpade till kraftiga färger med lång 
hållbarhet. 

Rockfon Color-all finns med en dold, delvis 
dold respektive synlig bärverkslösning och med 
undertaksskivor i en mängd olika storlekar för att ge 
dig total frihet vid designen.
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Denna snygga akustiklösning är perfekt 
för både tak och väggar. Den innovativa 
monolitiska ytan ger en fantastisk akustisk 
komfort tillsammans med en snygg finish.

Vårt dB-sortiment kombinerar hög 
ljudabsorption med hög ljudisolering. Perfekt 
för rum som kräver hög grad av sekretess och 
där man få kontroll över bullernivån i rummet.

Rockfon Blanka ger dig de bästa akustiska 
egenskaperna som säkerställer en behaglig 
bullernivå. Den djupmatta och supervita ytan 
har höga ljusreflekterande och -spridande 
egenskaper som hjälper dig att dra nytta av det 
naturliga ljuset.

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka®

Här är några produkter vi rekommenderar

Tips för akustisk design

Det finns tre saker du kan göra för att förbättra 
den akustiska miljön i mötesrum.

1. Säkerställ att du har tjocka och täta 
ljudabsorberande och ljudisolerande 
material i taken för att undvika att ljud 
tränger in i eller ut ur rummet.

2. Använd ljudabsorberande material av hög 
kvalitet på väggarna för att undvika eko.

3. Ha mjukt material på golven för att 
förbättra ljudabsorptionen.
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Matsal
Koppla av och njut 
Matsalen på en arbetsplats är det ställe där 
medarbetarna samlas för att umgås och koppla 
av och kanske även för informella lunchmöten. 
Denna kombination av ett utrymme för 
tillagning av mat, som ofta är öppen, med ett 
välbesökt utrymme med många människor 
innebär en unik utmaning när det gäller akustik 
och hygien.
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En mötesplats
Matsalen är en social mötesplats för 
medarbetarna och runt lunch brukar det 
bli väldigt stimmigt och bullrigt här Allt 
skrammel leder till mycket verbal aktivitet vilket 
kombinerat med slammer från bestick, tallrikar 
och glas kan leda till att bullernivån snabbt 
stiger och skapa en obehaglig och högljudd 
matsalsmiljö.

En ren plats att äta på 
Hygien är avgörande när det handlar om 
tillagning av mat och därför är det viktigt att 
byggnadsmaterial som används i kök är lätta 
att rengöra – men visste du att akustiken 
är lika viktig? Kök är fulla av hårda ytor, 
klinkergolv och metallytor som är jättebra ur 
rengöringssynpunkt och för att säkerställa god 
livsmedelshygien, men samtliga reflekterar 
ljud. Ett pålitligt akustiskt undertak som tål 
regelbunden rengöring och desinficering 
är avgörande för välbefinnandet hos 
kökspersonalen.

International WELL Building Institute 

92 % av företagets 
driftskostnader 
kan kopplas till 
personalkostnader. 
Genom att optimera 
inomhusklimatet 
förbättrar man 
produktiviteten och 
ökar lönsamheten.
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Designlösningar för matsalar 

Enastående hygien. Det låter bra! 

Arbetsplatsens välbesökta matsal kräver en genomtänkt 
akustisk design, både i den del där man äter, men även i den 
del där maten tillagas. Detta kräver ett akustiskt undertak som 
klarar att tillhandahålla akustiskt komfort samtidigt som det är 
tillräckligt hållbar för regelbunden rengöring och desinficering.

Rockfon Hygienic är ett icke-hygroskopiskt och 
hållbart undertak perfekt för ytor där mat tillagas 
och frekvent rengöring krävs. Genom att välja en 
undertakslösning som är motståndskraftig mot 
mögel och bakterier säkerställer du en säker lokal.

Rockfon Blanka ger dig de bästa akustiska 
egenskaperna som säkerställer en behaglig 
bullernivå. Den djupmatta och extravita ytan har 
höga ljusreflekterande och ljusspridande egenskaper 
som hjälper dig att dra nytta av det naturliga ljuset.

Rockfon Eclipse är en vacker, ramfri akustisk 
undertaksö  som finns i en mängd olika geometriska 
former som kan installeras både i taket och 
på väggarna. De är perfekta för att förbättra 
ljudabsorptionen samtidigt som de möjliggör en 
spännande design. Dessa kan hängas upp separat 
eller under ett traditionellt akustiskt undertak.

Denna hållbara väggabsorbent är mycket 
ljudabsorberande och slagtålig. Den finns i olika 
färger och kan installeras både lodrätt och vågrätt. 
Den är perfekt för välbesökta och stimmiga matsalar.

Rockfon® Hygienic™ 

Rockfon Blanka®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® VertiQ® väggabsorbent

Här är några produkter vi rekommenderar
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TrueLime
Breda, Nederländerna 

Utmaning:
TrueLime var ute efter nya lokaler att flytta 
till. Företaget ville ha en byggnad som man 
verkligen kunde forma och skapa ett bra 
inomhusklimat i. Därför satsade de på en 
nyrenoverad byggnad som de kunde göra till 
sin egen.

Lösning och resultat:
Vid renoveringen av byggnaden lade man 
fokus på att skapa en matsal där människor 
kunde samlas och mötas. Mycket omsorg lades 
på utformningen av rummet för att säkerställa 
att atmosfären kommunicerade just det som 
avsågs vid designen. De valde att använda 
designens jordtoner på den femte väggen 
genom att använda Rockfon Color-all® Hemp.

REFERENS

Tips för akustisk design

Det finns tre saker du kan göra för att förbättra 
den akustiska miljön i matsalen.

1. Använd ljudabsorberande lösningar 
som uppfyller de allra strängaste kraven 
på hygien och säkerhet och som är 
motståndskraftiga mot mögel och bakterier.

2. Använd mycket ljudabsorberande 
undertaks- och vägglösningar för att 
dämpa bullernivån.

3. Lek med designen av tak och väggar för att 
ge denna stora yta en varm och inbjudande 
atmosfär.
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Parkerings-
garage
En glömd yta
Parkeringsgaraget är kanske den 
minst glamorösa delen vid designen 
av en kommersiell fastighet. Därför 
ägnas den sällan särskilt mycket 
uppmärksamhet, vilket är ironiskt 
eftersom parkeringsgaraget ofta  
är besökarens första kontakt med 
byggnaden. Akustiska undertak spelar 
en viktig roll för att skapa en positiv 
upplevelse och förbättra byggnadens 
energieffektivitet.

KPMG
Frederiksberg, Danmark

Utmaning:
Idén bakom byggnaden var att rusta KPMG 
för framtida hållbarhetskrav. Huvudkontoret 
var en komplett design, inklusive ett 
parkeringsgarage.

Lösning och resultat:
Med mycket låg energiförbrukning och 
stränga krav på minskad miljöpåverkan, 
stödjer byggnaden företaget KPMG:s CSR-mål 
gäller sänkta koldioxidutsläpp och den ingår 
i EU:s Green Building-program vars mål är att 
effektivisera energianvändningen  
i kommersiella fastigheter. För att uppnå 
målet valde arkitekterna från 3XN att använda 
Rockfon® Cosmos™ i parkeringsgaraget.

FALLSTUDIE
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Gör mer med dina akustiklösningar  
Bättre isolering av byggnader är ett lönsamt 
sätt att minska koldioxidutsläppen och 
därmed en enkel åtgärd i kampen mot 
klimatförändringarna. Isolering minskar dagens 
onödiga slöseri med fossila bränslen  
i byggnader, något som idag står för 40 %  
av EU:s energiförbrukning och starkt bidrar  
till koldioxidutsläpp orsakade av människan. 
Akustiska undertakslösningar kan både 
förbättra den akustiska miljön samtidigt  
som de bidrar till att förbättra byggnadens 
energieffektivitet.

Akustisk säkerhet
En motorcykel kan alstra ljud på upp till 95 dB, 
och utan ljudabsorbering bidrar garagets hårda 
och reflekterande ytor till at förstärka ljudet. 
Detta skapar inte bara en obehaglig upplevelse 
utan även en potentiellt farlig situation, genom 
att öka risken för olyckor på grund av försämrad 
hörselmiljö. 

För att motverka det negativa inomhusklimatet 
är det viktigt att överväga akustiklösningar vid 
utformningen av garage.

Stark efterklang 
skapar en förskräcklig 
inomhusmiljö. 
Användning av 
ljudabsorberande 
material i taket är 
avgörande för att 
komma till rätta med 
problemet. 
Pascal van Dort,
Global Acoustics Ambassador
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Designlösningar för parkeringsgarage

Mer än bara akustik

De hårda ytorna i garaget skapar en obehaglig ljudmiljö och 
kan öka risken för olyckor. Ljudabsorption är viktigt liksom även 
lösningar för isolering mot våningsplan ovanför för att öka 
byggnadens energieffektivitet..

Rockfon Industrial finns i tre färger: Opal, Nature, 
Black. Undertaksskivorna har mycket hög 
ljudabsorptionsförmåga även i låga frekvenser. De 
kan pendlas ner eller monteras direkt vilket gör att 
de passar i t.ex parkeringsgarage där det ofta är låg 
takhöjd..

Rockfon Cosmos är en vit akustisk undertaksskiva 
med mycket hög ljudabsorption, i klass A. Denna 
undertaksskiva är perfekt i lokaler med hög 
bullernivå och dess låga vikt gör den enkel att 
installera.

Undertaksskivans tjocklek har den även 
värmeisolerande egenskaper vilket förbättrar 
byggnadens energieffektivitet.

Rockfon® Industrial™Rockfon® Cosmos™

Här är några produkter vi rekommenderar
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Tips för akustisk design

Det finns tre saker du kan göra för att förbättra 
den akustiska miljön i garaget.

1. Se till att ha tjocka och täta 
ljudabsorberande och ljudisolerande 
material i taken. 

2. Ha akustisk ljuddämpning och 
ljudisolering mellan parkeringsgaraget och 
våningsplanet över. 

3. Isolera garaget med akustiska 
undertakslösningar för att förbättra 
energieffektiviteten.
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Produktegenskaper och 
användningsområden för kontor
Låt oss titta på de produkter och rumstyper vi precis har sett.

Egenskaper
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon
Blanka® dB 46

Rockfon
Sonar®

Rockfon®

Color-all®
Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™ 
baffel

Rockfon 
Eclipse®

väggabsorbent

Rockfon® 
VertiQ®

Ljud 
absorption

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: 1,00
(klass A)

αw: 0,90
(klass A)

αw: 0,90
(klass A)

αw: 0,90
(klass A)

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: 1,00
(klass A)

Aeq

(m2/st)
Aeq 
(m2/st)

Aeq

(m2/st)
αw: 1,00
(klass A)

Direkt 
ljudisolering Rw = 22 dB - - Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - - - -

Ljudisolering 
mellan rum - - -

Dn,f,w = 41 dB 
med Soundstop 
30 dB = 55 dB

Dn,f,w = 43 dB 
med Soundstop 
30 dB = 56 dB

Dn,f,w = 46 dB 
med Soundstop 
30 dB = 58 dB 

Dn,f,w = 27 dB - - - - -

Extra tåligt 
ytskikt -

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

- -
Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

-

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

-

Slagtålighet - klass 3A (clipsas) - - - - Klass 3A (clipsas) - - - - - Slagtålighet***

Ljus 
reflektion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion*

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

85 % Färgberoende 85 %

87 % 
ljusreflektion 
(baksida: 
79 %) >99 % 
ljusdiffusion

Vit (77 %) 
Grafit(4%)  
Color-all 
(färgberoende)

87 % ljusreflektion 
(baksida: 79 %) 
>99 % ljusdiffusion

Vit 72 %  
Ljusgrå 61 %  
Grå 33 % 
Svart 5 %

Rengöring Dammsugning Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning 
Fuktig trasa 
Desinficering **

Dammsugning

Dammsugning 
Fuktig trasa 
Ångrengöring 
Skumtvätt med 
lågt tryck 
Högtryckstvätt * 
Desinficering **

Dammsugning, 
fuktig trasa Dammsugning Dammsugning, 

fuktig trasa Dammsugning

Hygien Stenull utgör ingen grogrund för skadliga mikroorganismer. Stenull utgör ingen grogrund för skadliga mikroorganismer.

Fuktmotstånd 
och 
böjhållfasthet

Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N. Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N.

Reaktion vid 
brandpåverkan A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1 A1 Mercury:  

A2-s1,d0 A1
A1 Rockfon 
Eclipse Rektangel 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0
A1 Rockfon 
Eclipse Rektangel 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

Miljö Helt återvinningsbar Helt återvinningsbar

* Avser Elegant Render. Ready-Mix Render har 78% ljusreflektion.
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Egenskaper
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon
Blanka® dB 46

Rockfon
Sonar®

Rockfon®

Color-all®
Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™ 
baffel

Rockfon 
Eclipse®

väggabsorbent

Rockfon® 
VertiQ®

Ljud 
absorption

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: 1,00
(klass A)

αw: 0,90
(klass A)

αw: 0,90
(klass A)

αw: 0,90
(klass A)

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: upp till 1,00 
(klass A)

αw: 1,00
(klass A)

Aeq

(m2/st)
Aeq 
(m2/st)

Aeq

(m2/st)
αw: 1,00
(klass A)

Direkt 
ljudisolering Rw = 22 dB - - Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - - - -

Ljudisolering 
mellan rum - - -

Dn,f,w = 41 dB 
med Soundstop 
30 dB = 55 dB

Dn,f,w = 43 dB 
med Soundstop 
30 dB = 56 dB

Dn,f,w = 46 dB 
med Soundstop 
30 dB = 58 dB 

Dn,f,w = 27 dB - - - - -

Extra tåligt 
ytskikt -

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

- -
Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

-

Förbättrad 
hållbarhet, 
smutsavvisande 
samt våtskrubbs 
motstånd

-

Slagtålighet - klass 3A (clipsas) - - - - Klass 3A (clipsas) - - - - - Slagtålighet***

Ljus 
reflektion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion*

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

87 % 
ljusreflektion 
>99 % 
ljusdiffusion

85 % Färgberoende 85 %

87 % 
ljusreflektion 
(baksida: 
79 %) >99 % 
ljusdiffusion

Vit (77 %) 
Grafit(4%)  
Color-all 
(färgberoende)

87 % ljusreflektion 
(baksida: 79 %) 
>99 % ljusdiffusion

Vit 72 %  
Ljusgrå 61 %  
Grå 33 % 
Svart 5 %

Rengöring Dammsugning Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning, 
fuktig trasa

Dammsugning 
Fuktig trasa 
Desinficering **

Dammsugning

Dammsugning 
Fuktig trasa 
Ångrengöring 
Skumtvätt med 
lågt tryck 
Högtryckstvätt * 
Desinficering **

Dammsugning, 
fuktig trasa Dammsugning Dammsugning, 

fuktig trasa Dammsugning

Hygien Stenull utgör ingen grogrund för skadliga mikroorganismer. Stenull utgör ingen grogrund för skadliga mikroorganismer.

Fuktmotstånd 
och 
böjhållfasthet

Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N. Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N.

Reaktion vid 
brandpåverkan A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1 A1 Mercury:  

A2-s1,d0 A1
A1 Rockfon 
Eclipse Rektangel 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0
A1 Rockfon 
Eclipse Rektangel 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

Miljö Helt återvinningsbar Helt återvinningsbar

* Ångrengöring (2 ggr / år), skumtvätt med lågt tryck, högtryckstvätt: se specifikation på datablad.
** Desinficering: motstår utspädda lösningar av ammoniak, klor och hydrogenperoxid.
*** Rockfon VertiQ C installerat i Rockfon-systemet VertiQ C väggabsorbent har testats med avseende på slagtålighet i enlighet med DIN 18032.
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Folk kan inte jobba och vara produktiva om de inte kan koncentrera sig. 
Välbefinnande är en central princip på arbetsplatsen och för att främja en 
bra inomhusmiljö är bra akustik minst lika viktigt som fantastisk design. Ta 
en titt på vår översikt för att se vilka produkter vi rekommenderar för en 
optimal kombination av stil och akustisk komfort.

Rätt produkt på rätt plats

RECEPTIONSOMRÅDE

KONTOR MED ÖPPNA PLANLÖSNINGAR

KORRIDORER OCH KRINGYTOR

SMÅ KONTOR

Ljuddämpning

Taluppfattbarhet, ljuddämpning och sekretess

Ljuddämpning

Ljudisolering & sekretess

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® Rockfon® Universal™ Baffel

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka® Activity Rockfon Eclipse® väggabsorbent

Rockfon® Sonar®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB Rockfon® VertiQ® väggabsorbent

Rockfon® Soundstop™

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon® VertiQ® väggabsorbent

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®
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MÖTESRUM

PARKERINGSGARAGE

MATSAL

Ljuddämpning och taluppfattbarhet

Ljuddämpning och energieffektivitet

Ljuddämpning och hygien

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® Koral™ Rockfon® VertiQ® väggabsorbent

Rockfon® VertiQ® väggabsorbent

Rockfon® Mono® Acoustic
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Skapa behagliga och eleganta rum som 
verkligen inspirerar. Rockfon Mono Acoustic 
har en vit yta som är tillräckligt flexibel för att 
kunna böjas så att den är lätt att montera, 
oavsett om den skall installeras i taket eller på 
väggen. Samtidigt ger den alla utrymmen en 
fantastisk, skarvfri akustisk design.

En unik och flexibel akustiklösning helt utan skarvar som 
är perfekt för fantastiska kontorsytor där man vill ha det 
lilla extra. Integrera dem i både tak och på väggar och lek 
med rummets former utan problem – med Rockfon Mono 
Acoustic kan du böja den akustiska undertaksskivan ända 
ner till en radie på blott 1 500 mm.

Rockfon® Mono® 
Acoustic – lika 
fantastisk som den låter
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Styrkan hos
Rockfon Blanka®

Den extravita ytan med sin höga ljusreflektion och 
ljusdiffusion skapar en behaglig inomhusmiljö med 
enastående akustik. Produktsortimentet består av 
många olika modulstorlekar och kantalternativ för 
full designflexibilitet. Den finns i olika tjocklekar 
vilket är optimalt för kontor med hög aktivitetsnivå, 
där man behöver reglera akustiken.

Naturligt ljus gör att man arbetar mer produktivt och med Rockfon 
Blankas yta kan du optimera dagsljuset ytterligare. Den unika ytan 
gör att du kan dra det naturliga ljuset 11% djupare in i rummet och 
bidrar till energibesparingar på upp till 23 %.
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Effekten av Rockfon 
Color-all®

Vill du förbättra välbefinnandet och 
atmosfären med hjälp av färg? Våra färgade 
undertaks- och vägglösningar dämpar inte 
bara ljudet, de bidrar till att skapa unika 
rum. Serien finns i 34 exklusiva färger som 
inspirerar och förhöjer interiören och ger 
dig möjlighet att skapa önskad atmosfär i 
kontorsmiljön.

• Välj mellan allt från subtilt dämpade till 
kraftiga färger med lång hållbarhet

• Ett omfattande utbud av delvis dolda 
och helt dolda kanter i en mängd olika 
modulstorlekar

• Sätt färg på väggarna och skapa önskad 
atmosfär på kontoret med en interiör som 
sticker ut
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Rockfon dB – det 
bästa av två världar

Vill du förbättra ljudisoleringen rum till rum i kombination 
med hög ljudabsorption? Rockfon dB-sortimentet är den 
perfekta lösningen för att skapa rum för koncentration, 
avskildhet och sekretess. Lösningen finns i olika tjocklekar 
beroende på vilken grad av sekretess som krävs. Den finns 
för våra dolda, delvis dolda och synliga bärverkslösningar 
för olika designstilar.

• En unik kombination av både hög ljudisolering och ljudabsorption
• Den finns i olika kantalternativ och flera modulstorlekar
• Det är enkelt att mixa dB-produkterna med våra vanliga akustiska 

undertaksskivor för att säkerställa ett enhetligt uttryck i hela byggnaden



Kontorsguide48

Vi är din 
hållbarhets-
partner
Hållbarhet är en central del i vår forskning 
och utveckling. Det är därför vi använder 
natursten, fortlöpande minskar vårt 
koldioxidavtryck och återvinner för att 
värna både om människor och vår planet.

Kommersiella fastigheter är en dyr investeringvilket 
får många fastighetsutvecklare att välja hållbara 
byggnadsmaterial för att stabilisera byggnadens 
värde och livscykel. Byggnadscertifieringar som 
LEED, BREEAM, DGNB eller WELL blir alltmer 
populära och som tur är bidrar våra produkter 
på ett positivt sätt och vi har all dokumentation 
lättillgänglig.

Stenull är en fullständigt hållbar produkt som ingår 
i ett slutet kretslopp. Den kan återanvändas om 
och om igen utan att kvaliteten försämras.

Vi erbjuder alla våra kunder återvinning av 
stenullsskivor och spill från installationen, vilket 
utgör ett meningsfullt bidrag för en grönare planet.

Besök vår webbplats för ytterligare information om 
vårt återvinningssystem.

2019 samlades 
159 000 ton 
stenull in för 
återvinning.
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Otto Nielsens Vei 12 
Trondheim, Norge 

Utmaning:
När den här kontorsbyggnaden byggdes 
var hållbarhet och miljöpåverkan centralt 
för projektet som omfattade över 9 500 
kvadratmeter.

Lösning och resultat:
Vid designen av byggnaden lade man stort 
fokus på välbefinnande, flexibilitet och 
sekretess, vilket är fick arkitekten att välja 
Rockfon dB-produkterna. Den hållbara 
profilen hos Rockfons akustiklösningar 
gjorde det möjligt för byggnaden att bli 
BREEAM Excellent-certifierad som den första i 
Trondheim.

REFERENS
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Vi är din hållbarhetspartner
Våra högkvalitativa produkter tillverkas 
av natursten. De fungerar, de är vackra 
och de håller – tills de återvinns och blir 
nya produkter. Och vi tillhandahåller all 
erforderlig dokumentation som hjälper dig 
när du ska skapa ett hållbart kontorsprojekt.

Våra onlineresurser
Utforska vår webbplats för instruktionsfilmer, 
dokument och ett omfattande BIM-bibliotek 
med objekt kompatibla med ArchiCAD och 
Revitt. Skynda på dina designprocesser med 
kostnadsfri support på:

www.rockfon.se

Medverka till en värld med
bättre ljud för alla
Börja redan idag

Rockfon är en del av ROCKWOOL Group och vi är 
ett världsledande akustikföretag som har som mål 
att dämpa buller.

Vi är "aha" på kreativa arbetsplatser
Varje dag inspireras vi att införa förändringar med 
hjälp av akustiklösningar som hjälper människor 
att tänka, koncentrera sig och njuta mer av 
tillvaron. Våra akustiklösningar gör mer än bara 
dämpar buller, de bidrar till ökad koncentration 
och samarbete samt förbättrar produktiviteten och 
välbefinnandet på arbetsplatsen.

Vi finns här för att hjälpa dig
Vi har 22 kontor och 9 produktionsanläggningar 
världen över och vi finns tillgängliga för att 
hjälpa dig hitta rätt akustiklösningar för ditt nästa 
kontorsprojekt.
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Medverka till en värld med
bättre ljud för alla

Stephen Holmes
Vd, Linear

Rockfon visade 
sig vara en 
ovärderlig 
partner.”

”

036-570 52 00

info@rockfon.se www.rockfon.se

Må-fre    07.00-16.00Prata med en projektkonsulent Beställ varuprov

Kontakta oss
Ring oss gärna, oavsett om du vill ha ett gott råd, vill veta  
hur du uppnår rätt akustisk miljö i just ditt projekt, vill höra  

mer om våra produkter eller behöver teknisk support. 

Vi finns här för att hjälpa dig.
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som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
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