


Dimension 4800 x 4800 mm 
Ramme Lysegrå filt 
Plader Rockfon Color-all® i farverne Eucalyptus, Sage og Space
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TURN OPEN PLAN INTO OPEN CHOICE.

Rockfon® Hub
Tilføj fleksibilitet og multifunktionalitet til din indretning, når 
du designer hybride rum. I stedet for de velkendte solide 
vægge giver Rockfon Hub dig mulighed for at designe 
akustiske zoner, hvor gardiner kan trækkes til og fra. Det er en 
perfekt løsning, hvor folk kan koncentrere sig, brainstorme, 
mødes eller tale privat. Style udtrykket med belysning og 
dit valg af gardiner, så designet bliver helt dit eget.
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Da Hub er en integreret løsning, får 
du alle komponenterne leveret i ét 
sæt, der er tydeligt mærket, så det er 
nemt og problemfrit at samle dem, 
og de kan afmonteres, flyttes og 
genmonteres. Vi tilbyder også support 
på stedet til førstegangsbrugere.

Dimension 4800 x 4800 mm 
Ramme Lysegrå filt 
Plader Rockfon Color-all® i farven Fresh
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Nytænk dit design med akustikoptimerede områder, der 
tilføjer et smukt designelement og en praktisk funktion 
til dit interiør. Hub fås i et udvalg af designerfarver fra 
biofiliske grønne farver til dybblå, kølig grå eller klar 
hvid og supplerer enhver eksisterende akustikløsning 
perfekt. Desuden kan du tilføje et filtbetræk til rammen, 
samt belysning og gardiner efter eget valg - fra 
gennemsigtige til akustiske stoffer - og skabe flydende 
designs, der forbinder områder og genopretter balancen 
mellem åbne planløsninger med mere intimitet og stil. 

Dimension 4800 x 4800 mm 
Ramme Lysegrå filt 
Plader Rockfon Color-all® i farven Storm
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Med velvære øverst på dagsordenen 
har vores loftplader en klasse A- 
lydabsorption, så folk kan slappe af 
eller koncentrere sig i ro og mag. 

De afrundede ø-former i 
stemningsfulde farver kan suppleres 
med belysning og gardiner, og 
størrelsen kan tilpasses alt fra et 
hyggeligt rum til en intim gruppe 
område, til et stort mødelokale. 

Dimension 4800 x 4800 mm 
Ramme Lysegrå filt 
Plader Rockfon Color-all® i farven Storm
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Akustik
Klasse A lydabsorption. 
Uafhængigt testet i 
certificerede laboratorier 
ved hjælp af en aw-måling 
i overensstemmelse 
med ISO11654. 

Dimensioner
3000 x 4800 mm

3600 x 4200 mm

4800 x 4800 mm

4800 x 7200 mm 

Gardiner og lys
Integration af lys og 
gardiner efter eget valg. 
Sælges ikke hos Rockfon.

Ramme
Sort anodiseret ramme 
med et udvalg af 
filtbetræk. Se nedenfor.

Cradle to Cradle 
Certified® Silver plader
Hvid med Rockfon Blanka®

Farver med Rockfon 
Color-all®

LysegråHvid Mørkegrå

Farve muligheder for filtbetræk

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Farve muligheder for plader

Akustisk 
fleksibilitet

For flere farvekombinationer til loftpladerne, kontakt os venligst 
for mere information om minimumsmængder
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Part of ROCKWOOL Group   /   Soundsbeautiful.com


