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Vi er Rockfon

Verdens førende akustikvirksomhed. Hver 
eneste dag bliver vi inspireret til at skabe 
innovative akustikløsninger, som hjælper 
mennesker til at tænke, hvile og nyde livet 
lidt mere. Vores lofter og vægabsorbenter 
er specialdesignet til etablering af akustiske 
løsninger, der er moderne og samtidig bidrager 
til sunde og behagelige rum.

Dét er den røde tråd i alt, hvad vi foretager 
os. Vores smukke akustikløsninger skaber 
koncentration i klasseværelser, glæde på sociale 
samlingssteder, sikkerhed i industrielle miljøer 
og hurtigere helbredelse på hospitaler. Alt 
dette understøttes af vores fire kerneværdier: 
Kvalitet, tillid, bæredygtighed og innovation.

Rockfon er din bæredygtige partner

Bæredygtighed er et centralt element i 
vores forskning og udvikling.Det er ikke 
bare noget vi siger, men det er forankret i 
alle vores processer og måder at tænke på i 
hele produktets livscyklus.  Derfor anvender 
vi natursten, reducerer vores CO2-aftryk 
løbende og genanvender materialer som led i 
den cirkulære økonomi.

Vi ønsker at give vores kunder denne 
viden om bæredygtighed og vise, hvordan 
Rockfons produkter og deres egenskaber 
kan hjælpe dig med at samle flere point i 
bygningscertificeringsordninger.

"BREEAM er en international ordning, der 
giver uafhængig tredjepartscertificering af 
vurderingen af bæredygtighedsresultaterne 
for individuelle bygninger, lokalsamfund og 

infrastrukturprojekter." Vurderingen sker i 
en række faser fra design og konstruktion til 
drift og renovering. BREEAM har indikatorer 
i en række kategorier, der spænder fra 
energi til økologi. Hver af disse kategorier 
adresserer de mest indflydelsesrige faktorer, 
herunder laveffektdesign og reduktion af 
CO2-emissioner, designholdbarhed og 
-robusthed, tilpasning til klimaændringer 
samt økologisk værdi og beskyttelse af 
biodiversitet1. Rockfon akustikløsninger kan 
være det rette valg til design og konstruktion 
af bæredygtige bygninger til BREEAM og kan 
hjælpe dig med at optjene flere point i din 
certificering.

1Building Research Establishment BRE GLOBAL, 2021, “How 
BREEAM Certification works”, tilgængelig via https://www.breeam.
com/discover/how-breeam-certification-works/, tilgået januar.2021

https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
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Point Rockfons bidrag Maks. antal point

MAN 02 

Livscyklusomkostninger og 

levetidsplanlægning

Formål: At fremme livscyklusomkostninger og økonomisk bæredygtighed ved at vurdere 
elementære livscyklusomkostninger, livscyklusomkostninger på komponentniveau og 

rapportering af kapitalomkostninger.2

Hos Rockfon kan vi hjælpe dig at give information om de livscyklusomkostninger 
for komponenter, der er nødvendige i forbindelse med denne certificering. Rockfon 

produkter har en langtidsholdbar ydeevne og behøver ingen vedligeholdelse 
eller reparation i løbet af deres levetid i bygningen, og derfor har de ingen 

brugsomkostninger. Efter endt levetid demonteres de manuelt, hvilket gør bortskaffelse 
eller genbrug mere omkostningseffektivt. 

1 point

Point Rockfons bidrag Maks. antal point

MAT 01 

Livscykluspåvirkning

Formål: At fremme brugen af byggematerialer med lav miljøpåvirkning i hele 
bygningens livscyklus3.

Alle Rockfon produkter er inkluderet i vores tredjepartsverificerede miljødeklaration 
(produktspecifik type III EPD), der er tilgængelig på vores websted og også 
i tredjepartsdatabaser som IBU, UL, EPD Norge. Ved at bruge den specielle 

"skaleringsformel" i EPD'en kan du nemt generere de produktspecifikke resultater. Vores 
tekniske supportteam er uddannet i EPD og kan hjælpe dig, hvis det er nødvendigt.

1 point

MAT 03 

Ansvarligt materialeindkøb

Formål: At sikre en bæredygtig indkøbsplan og ansvarlig sourcing af byggematerialer.4

 Alle vores stenuldsfabrikker har gyldige ISO 14001-certificeringer (Environmental 
Management System EMS) og ISO 9001-certificeringer (Quality Management System). 

Vi vælger vores leverandører efter at have sikret os, at de opfylder ROCKWOOL-
koncernens adfærdskodeks og vores høje standard og engagement i miljøet og i forhold 

til medarbejderne.

4 point

MAT 06 

Materialeeffektivitet

Formål: At fremme effektiv udnyttelse af materialer i alle faser af en bygnings livscyklus 
og støtte materialeanvendelse og affaldsreduktion, samtidig med at bygningens 

ydeevne og holdbarhed bevares.5

Rockfon produkter er nemme at installere og har en langtidsholdbar på ydeevne, uden 
at de bliver skæve eller hænger ned over tid og mister deres funktionelle egenskaber. 
De genererer ikke meget affald, når de installeres, og de kan genanvendes på vores 

fabrikker efter endt levetid, eller de kan endda genbruges og få et nyt liv.

1 point

Ledelse

Materialer

2BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2, tilgået januar 2021.
3BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1, tilgået januar 2021.
4BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3, tilgået januar 2021.
5BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6, tilgået januar 2021.

Følgende tabel giver et overblik over de mulige point, som kunder kan optjene ved at bruge produkter fra Rockfon.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6
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Point Rockfons bidrag Maks. antal point

HEA 01 

Visuel komfort

Formål: At sikre, at der tages højde for belysningen, og at bygningen er designet til at 
give bygningens brugere visuel komfort i henhold til bedste praksis.6

Rockfon kan levere en række loftløsninger med en lysrefleksion på 85 % eller derover. 
Bedre fordeling af naturligt lys i indendørs rum kan hjælpe bygningsejere med at 

reducere belastningen af den elektriske belysning og reducere køleomkostningerne, 
hvilket både sparer energi og dermed forbundne omkostninger. Ved at vælge lofter med 

den rette lysrefleksion fremmer Rockfon brugernes produktivitet, komfort og trivsel.

4 point

HEA 02 

Indendørs luftkvalitet

Formål: At fremme et sundt indeklima, sikre undgåelse af asbest, minimere kilder til 
luftforurening og designe en fleksibel og tilpasselig ventilationsstrategi for bygninger.7

Rockfon loft- og vægprodukter har de bedste luftemissionsmærker og hjælper dig med 
at optjene flere point i denne kategori, da de har meget lav udledning og indeholder 

ikke asbest. Vores produkter har fået tildelt markedets bedste indeklimamærker såsom 
det franske VOC A+, det finske M1, Blue Angel, Singapore Green Building Product 

Certificate og det danske indeklimamærke. Emissionsniveauerne er fastsat i henhold til 
EN 16516-1:2018-testmetoden. Ved at kontakte os kan vi give dig specifikke oplysninger 

om det produkt, du er interesseret i. Du kan også finde flere oplysninger om de 
tilgængelige certifikater i vores produktbæredygtighedserklæringer8.

1 point

HEA 04 

Termisk komfort

Formål: At sikre, at bygningens brugere får et fleksibelt og varmekomfortabelt miljø og 
passende brugerstyring.9

Vores produkter er fremstillet af stenuld, som i sig selv ikke kun er et meget 
lydabsorberende, men også et varmeisolerende materiale. Rockfon loftpladers 

varmeledningsevne er mellem 37-40 mW/mK.

Vores Cosmos-produktfamilier har forbedrede varmeisolerende egenskaber og er 
installeret for at give god varmekomfort. Deres varmeledningsevne er så lav som 34 

mW/mK.

2 point

HEA 05 

Akustisk ydeevne

Formål: At sikre god praksis for akustiske præstationsstandarder, herunder lydisolering 
og efterklangstid.10

Rockfons produkter er meget lydabsorberende og bidrager derfor væsentligt til 
reduktionen af efterklangstiden og den øgede taleforståelighed. Tilføjelse af et 

meget lydabsorberende loft kan reducere støjniveauet med op til 6 dB(A). De fleste 
af vores produkter falder i lydabsorptionsklasse A og præsterer betydeligt bedre end 

gennemsnittet i branchen. Når du vælger Rockfon produkter, får du et optimalt akustisk 
miljø, der optimerer taleforståeligheden og muligheden for afslapning.

Vores produkter er ikke kun meget lydabsorberende, men kan også være meget 
lydisolerende med den forbedrede funktion i vores såkaldte dB-produktsortiment. 

Derfor bidrager de betydeligt til lydisoleringen fra rum til rum. Vores produkter kan også 
fungere som lydbarrierer på vægge for at forbedre lydisoleringen mellem rum, især i 

tilfælde, hvor væggene ikke når loftshøjden. 

4 point

Sundhed og velvære

6Building Research Establishment BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. 
Tilgængelig på https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbein
g%7C_____1, tilgået januar 2021.
7BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på https://www.bree-
am.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2, tilgået januar 2021.
8https://www.rockfon.co.uk/knowledge-centre/document-library/?selectedCat=Documents*Product sustainability declarations%2C tiles and panels
9BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på https://www.bree-
am.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4, tilgået januar 2021.
10BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på https://www.
breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5, tilgået jan. 2021.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2
https://www.rockfon.co.uk/knowledge-centre/document-library/?selectedCat=Documents*Product%20sustainability%20declarations%2C%20tiles%20and%20panels
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5
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Point Rockfons bidrag Maks. antal point

WST 01 

Byggeaffaldshåndtering

Formål: At sikre bedste praksis for håndtering af byggeaffald ved at fremme reduktion af 
byggeaffald og omlægning af ressourcer fra deponeringsanlæg.11

Rockfon produkter kan genbruges eller genanvendes på vores fabrikker efter et 
genbrugssystem i lukket kredsløb. På mange markeder tilbyder vi en komplet 

genbrugsløsning ved at etablere partnerskaber med affaldsbehandlingsvirksomheder og 
danne logistiske netværk for at tage affaldet tilbage. Kontakt vores lokale team for at få 

flere oplysninger om de løsninger, der tilbydes på dit marked.

3 point

WST 06 

Funktionel fleksibilitet 

(kun til andet end beboelsesformål)

Formål: At fremme vedtagelsen af funktionelle designplaner og gøre det muligt at 
tilpasse bygningen til fremtidige ændringer eller krav til dens anvendelse.12

Rockfons produkter kan tilpasses interne ændringer i det fysiske rum, renoveres og kan 
fjernes manuelt uden at påvirke konstruktionen.

1 point

Point kategori Rockfons bidrag Maks. antal point

INN 01 
Innovation

Formål: At fremme innovation gennem eksemplarisk ydeevne i eksisterende BREEAM-
spørgsmål eller en godkendt innovation, der forbedrer bygningens bæredygtighed.13

Vores produkter har den højeste ydeevne på markedet og kan gøre det muligt for 
projekter at overgå de nuværende krav i BREEAM. Hos Rockfon udvikler vi hele tiden 

nye løsninger, der kan forbedre indendørsarealerne. Kontakt os, så vi sammen kan 
designe og opnå en innovativ funktion.

10 point

Affald

Innovation

11BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____1, tilgået januar 2021.
12BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7, tilgået januar 2021.
13BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Tilgængelig på 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1, tilgået januar 2021.

ANSVARSFRASKRIVELSE De point, der opnås i hver funktion, afhænger ikke udelukkende af Rockfon produkternes ydeevne. Rockfon produkter bidrager blot 
til at nå målet om at opnå certificeringerne, men de er ikke et selvstændigt element. Rockfon kan ikke garantere eller gøres ansvarlig for manglende opfyldelse 
af certificeringskravene, hvilket kan omfatte en bredere vurdering af byggevarer og bygningsdele.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1
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