Rockfon® Eclipse™ Flåder

HVOR FORENES AKUSTISKE
LØSNINGER MED
UBEGRÆNSET KREATIVITET?
Overalt - takket være Rockfon Eclipse flåder
- nu tilgængelige i alle farver og former.

Alle former,
alle farver
Rockfon Eclipse er den ideelle måde at tilføje
en ny æstetisk dimension til ethvert rum,
samtidigt

med

at

akustikken

forbedres.

Designmulighederne er ubegrænsede med det
alsidige udvalg af stenuldsflåder, som nu fås i
et ubegrænset antal former og farver.
Kombinationen

af

design

og

akustiske

egenskaber gør Rockfon Eclipse velegnet til
en bred vifte af applikationer - fra kontorer til
uddannelsessteder, restauranter til detailhandel
eller til sport- og fritidshaller. De fleksible
installationsmuligheder og det brede udvalg af
former og farver er enhver designers drøm.

Former
og størrelser
Et uover truffent udvalg

Rockfon Eclipse er tilgængelig i firkanter,
rektangler, cirkler, standard geometriske former
og specialfremstillede formater hvilket giver
fuldkommen designfrihed. Når de installeres
nedhængt, synes de at svæve i luften, hvilket
tilføjer rummet et unikt udtryk. Flåderne kan
placeres i hvilket som helst arrangement, ved
enhver højde, direkte monteret samt i forskellige
vinkler.
De rektangulære flåder er også tilgængelige i et
ekstra stort format (2360 x 1160 mm) forstærket
med to aluminumsprofiler på bagsiden, for at
give ekstra styrke og stabilitet. Med så mange
størrelser og former at vælge imellem kan
Rockfon Eclipse uden besvær tilpasses enhver
indretning.

Vær kreativ
med farver
Rockfon Eclipse kan fås i hvid og i et ubegrænset
antal specialdefinerede farver. Flåderne er
fremstillet af en 40 mm tyk stenuldsplade. Den
synlige side er dækket med en malet glasvlies,
der skaber en glat, homogen overflade.
Bagsiden kan bestilles i den samme farve som
forsiden eller i standard hvid for at forbedre
lysreflektionen.
Specialdefinerede farver angives ved hjælp af
Natural Color System® (NCS) og er tilgængelige
ved en minimumsordre på blot én kasse. For
at sikre at den specialdefinerede farve er et
perfekt match, fremsendes en farveprøve til
godkendelse, før produktionen påbegyndes.

Et fleksibelt
match til enhver

applikation

Rockfon Eclipse er en konkurrencedygtig og
alsidig flådeløsning, der er hurtig og nem at
installere. Den kan monteres nedhængt fra
diverse overflader (beton, træ, stål) ved hjælp
af Rockfon uldskruer og Rockfon Eclipse
montagesystemet. Den er ideel til termisk
masse konstruktioner, da den lader luften flyde
frit i rummet.
Rockfon Eclipse er velegnet til rum, hvor
nedhængte lofter ikke kan installeres, hvor
akustikken er særligt udfordrende, eller hvor
designet kræver et loft ud over det sædvanlige
- hvilket gør Rockfon Eclipse ideel til både
nybyggeri såvel som renoveringsprojekter.

Alle fordelene
ved Rockfon

stenuld

Ligesom andre Rockfon stenuldsløsninger
tilbyder

Rockfon

Eclipse

de

bedste

lydabsorptionsegenskaber, eftersom begge
sider af flåderne absorberer lyd og bidrager til
at reducere efterklangstiden og omgivende
lydniveauer. De er det perfekte valg til
bygninger, der benytter hårde materialer som
glas og beton.
Da Rockfon Eclipse er lavet af stenuld, har de
også fremragende egenskaber, hvad angår
brandsikkerhed og fugtmodstand. Stenuldens
naturlige dimensionsstabilitet og nemme
vedligeholdelse, giver Rockfon Eclipse lang
levetid og bygningsejere ro i sindet langt ind i
fremtiden.

SORTIMENT
Formater & Dimensioner
Standard formater
1160 x 1160 x 40 mm

1160 x 1160 x 40 mm
Trekant

Firkant

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

1160 x 1160 x 40 mm
Rektangel

Hexagon

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

1760 x 1160 x 40 mm
Cirkel

Oval

Specialfremstillede formater
1760 x 1160 x 40 mm
Brugerdefineret

FARVER
Rockfon Eclipse flåder fås i farver efter eget
valg og i enhver mængde. Bare giv os NCS
referencen og vi sørger for resten.

(ROCKWOOL A/S)
Rockfon

2640 Hedehusene
Hovedgaden 501

Fax: 46 56 40 30
Tlf: 46 56 21 22

www.rockfon.dk

Part of the ROCKWOOL Group
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twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
youtube.com/RockfonDenmark

