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Design til
kontorer

Aha!
Når akustikløsninger gør en forskel for
produktiviteten og velværet på kontoret
Sounds Beautiful

Guide til
kontorsektoren

Vil du gerne have, at din næste kontorindretning lyder lige så godt,
som den ser ud? Hvis du bygger et moderne kontorlokale eller
opgraderer et ældre lokale, er denne brochure tiltænkt til dig. Du
finder de nyeste tendenser inden for indretning af arbejdsområder, og
tips til at gøre akustik til mere end blot en eftertanke.
Dette hæfte er udarbejdet til arkitekter og designere som et værktøj,
der skal inspirere og vejlede læseren ved hjælp af indsigtsfuld viden
om, hvordan man optimerer kontorlokaler i forhold til arbejde og
velvære.

”

Vores akustikløsninger
forbedrer koncentrationen og
samarbejdet på kontorer og
derved en højere produktivitet
og bedre trivsel.
Parik Chopra
Administrerende direktør, Rockfon
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Aktuelle
trends
på kontorer
Ønsker du at skabe et kontor, hvor
medarbejderne er produktive og
komfortable, uden at du behøver at
gå på kompromis med din indretning?
Det ønsker vi også for dig. Derfor
samarbejder vi løbende med arkitekter
og indretningsarkitekter for at finde
løsninger, der både er attraktive,
og som gør det muligt for personer
at høre, hvad de selv tænker på
arbejdspladsen.
Lad os se nærmere på, hvad det er for
tendenser, der påvirker indretningen af
kontorer i dag.

Fleksibilitet 2.0
Fleksibilitet vil være kongen i kontorlokalet
2.0. Arbejdspladser skal være smidige
nok til at kompensere for uforudsete
omstændigheder, hvor de daglige
arbejdsformer skal tilpasses, eller hvor det
er nødvendigt at øge afstanden mellem
medarbejderne. De er ligeledes nødt til
at understøtte nye kontorkoncepter, som
undgår massive renoveringer eller undgår, at
kontorlokaler efterlades ledige og ubrugte.
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Vi kan hjælpe
Vores akustikløsninger integreres
harmonisk med andre byggematerialer
og skaber et holistisk design, og de fås i
flere formater, med forskellige kanter og
farver for at kunne tilpasse sig forskellige
indretninger. De er designet til at
kunne tilpasses, hvilket sikrer dig hurtig
konvertering og et fremtidssikret rum, som
folk vil elske at opholde sig i.

Et forbedret
akustisk miljø
på kontorer
kan reducere
stressniveauet
med 27 % og øge
medarbejdernes
fokus med 48 %

Diffus ventilation
Indeklimaet har stor betydning for vores
generelle sundhed - og det påvirker
vores koncentration, stressniveau og
produktivitet på arbejdspladsen. Et godt
indeklima skabes af mange forskellige
faktorer; vigtigst er lyd, lys og luft.
Den smarte løsning er diffus ventilation,
som opfylder alle 3 faktorer. Lyden
forbedres med større akustisk flade, lyset
udnyttes med den hvide loftflade og større
vinduespartier, og den friske luft siver
langsomt ned gennem loftpladerne. Det
giver et flottere æstetisk udtryk i rummet
og større velvære for medarbejderne.

Sykes, David M., ph.d. Productivity: How Acoustics Affect
Workers' Performance in Open Areas. 2004

Vi kan hjælpe
Rockfon Blanka og diffus ventilation
passer perfekt til kontorer, hvor der er
fokus på velvære og trivsel. Her fungerer
de akustiske loftplader som et stort
indblæsningsarmatur; den friske luft
siver langsomt igennem hele overfladen
i det nedhængte loft uden synlige
indblæsningsarmaturer og sikrer det
nødvendige luftskifte helt uden støj- og
trækgener for medarbejderne.
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Indbygget
sikkerhed
Sikkerhed vil være et grundlæggende
princip for fremtidens kontor. Det vil
blive fokuseret mere på kontrol af
byggematerialer og deres sikkerhed, ikke
kun for de personer, der arbejder med
dem, men også for de personer, der skal
leve med dem bagefter. Der vil blive
rettet øget opmærksomhed mod ting som
brandmodstand, partikelemissioner og
mulighed for rengøring. Dokumenterede
tests og resultater vil være en
nødvendighed i fremtiden.

Vi kan hjælpe
Vores akustikplader er lavet af natursten,
er hygiejniske og afviser skimmelsvamp og
bakterier. De er holdbare, modstår brand,
stød og snavs, og de er blevet tildelt
de bedste indeklimamærkninger som
den franske VOC A+ og den finske M1,
blandt andre - hvilket gør det lettere at
vedligeholde sunde bygninger med glade
brugere.

Forskellige miljøfaktorer kan have en
direkte indvirkning på det mentale
helbred og velvære, f.eks. støj, den
indendørs luftkvalitet og lys.
Evans G. W.: The built environment and mental
health. J. Urban Health 2003, 80(4): 536-555
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Bygge grønt
Fremtidens kontor bliver grønnere.
Bæredygtighed vil fortsat være i centrum,
men der vil være et skarpere fokus på
produktets holdbarhed og den cirkulære
økonomi. Ejendomsudviklere vil i stigende
grad være interesseret i at få deres
bygninger certificeret af bygningsordninger
og reducere deres materialeforbrug.

Vi kan hjælpe
Stenuld er det bæredygtige valg til
byggeriet – og dit bidrag til en cirkulær
økonomi. Vores produkter er holdbare,
og de udfører deres funktion, indtil de
genbruges for at skabe nye produkter. Vi
arbejder løbende på at reducere vores
CO2-aftryk i hele vores produktionsog forsyningskæde, og fordi vores
akustikløsninger er fuldstændig cirkulære,
går intet til spilde.
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Design af
forskellige rum på
et kontor
Behagelige, produktive arbejdspladser
Det at skabe et fantastisk kontorlokale betyder at give
medarbejderne mulighed for at skabe, koncentrere sig og
samarbejde. Det er ikke nemt at indrette til forskellige funktioner,
behov og arbejdsmetoder, og mange elementer skal overvejes
nøje for at få et optimalt resultat.

3b

4

Styrken ved Rockfon
Et udgangspunkt for et behageligt og indbydende kontorlokale
er god akustik, og her har vi styr på tingene for dig. Vores
brede udvalg af løsninger giver dig frihed til at skabe smidige,
komfortable og sikre rum, både for brugerne og for miljøet.
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Receptionsområde
Et vigtigt første indtryk
Receptionsområdet er et knudepunkt i
kontorbygninger, hvor der kommer en
masse trafik igennem hver dag. Dette
travle rum byder ikke bare velkommen og
hjælper medarbejdere, gæster og kunder.
Det er bygningens håndtryk, og det sætter
tonen for bygningens arkitektoniske design
og brand, samt for de virksomheder, der
bruger den.
En god receptionsindretning fokuserer på
akustisk komfort, elegance, holdbarhed og
enkelhed.

Udnyt komforten
Det er altafgørende for receptionsområder at være
behagelige, både visuelt og akustisk, lyse, udnytte
naturligt lys og holdbare nok til at modstå den
hverdagsslitage, det får fra de mange mennesker,
der passerer igennem det hver dag.
Generelt finder vi mange hårde overflader i
receptionsområdet, hvilket er fantastisk hvad angår
holdbarhed, men reflekterende overflader som
glas, beton og sten får lyden til at give genklang,
hvilket skaber en støjende og ubehagelig oplevelse
for både brugere og besøgende. Ved at tænke
akustik ind i designfasen, er du i stand til at sikre, en
behagelig og elegant indretning.

Ved at
arbejde med
lysreflektion
kan du trække
lyset op til 11
% længere
ind i et rum.
Jörg Kaufung, Product Manager
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Roompot Vakanties
Goes, Holland
Udfordring:
Roompot Vakanties er et selskab som
udlejer hytter, og ønsket var at deres nye
kontorområde og receptionsområde skulle
være varmt og indbydende, akkurat som deres
hytter.
Løsning og resultater:
RoosRos Goes Arkitekter har designet et
elegant og moderne receptionsområde for
at reflektere den nye brand værdi Roompot
Vakanties ønskede at udstråle. Rockfon
Blanka® plader og Matt White 11 skinner var
den perfekte kombination til at spejle det
moderne visuelle udtryk som de ønskede at
kommunikere.

CASESTUDIE

Bliv inspireret!
Branding findes i mange former, og indretning
af kontorlokaler bruges ofte til at vise en
brandidentitet.
Det at skabe en god oplevelse fra det øjeblik,
du træder ind i et firma, vil give folk positive
følelser. Denne oplevelse afhænger ikke kun af
de mennesker, der arbejder der, men også af
atmosfæren i rummet.
Tilføjelse af et stænk af firmafarve, det at
sikre et behageligt indeklima med naturligt
dagslys og høj lydabsorption hjælper
receptionsområdet med at fungere som en
udstrakt hånd til besøgende og medarbejdere.
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Gør et fantastisk første indtryk
Indretningsløsninger til receptionsområder

Når nogen besøger et kontor, bør receptionsområdet byde dem
velkommen og få dem til at føle sig godt tilpas med det samme. Det er
vigtigt, at samtaler ved receptionsskranken ikke spredes, at det er nemt
at forstå tale, da rummet i sig selv er travlt og støjende, og at lyden
styres for at undgå ekko.

Fokus på produkter
Rockfon® Mono® Acoustic
En unik indretningsløsning til både nybyggeri eller
renoveringsprojekter. Den innovative monolistiske
overflade er perfekt til lofter og vægge og sikrer
enestående akustisk komfort.
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Den raffinerede hvide overflade giver høj
lysrefleksion og lysdiffusion, hvilket sikrer jævn
lysdiffusion og reducerer behovet for kunstigt lys.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Blanka®
Tilbyder dig de bedste akustiske egenskaber for
at sikre et behageligt støjniveau. Den ekstrahvide
overflade hjælper dig med at udnytte naturligt
dagslys og trækker lyset længere ind.
Chicago Metallic™ Matt-White 11-skinner
Den unikke, matte overflade reducerer den
visuelle kontrast mellem skinnerne og pladerne,
hvilket giver dig et elegant og næsten
monolitisk look, selv hvis du vælger at bruge en
akustisk loftplade med synlige skinner.
Rockfon Color-all®
Leveres i 34 eksklusive farver til akustikloftsog vægløsninger, der inspirerer og
forbedrer dit indretningsdesign, hvilket gør
receptionsområdet mere personligt, samtidig
med at du kontrollerer støj.

Tips til akustisk design
Tre tip til at skabe et godt akustisk miljø i
receptionsområdet.
1. Brug lydabsorberende materialer af høj
kvalitet for at sikre tydelig taleforståelse og
reducere ekko.
2. Brug naturen og få planter og lodrette
haver til at bryde rummet op og blødgøre
ekkoerne.
3. Brug bløde gulve og stofbaserede møbler
til at regulere støjniveauer.
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Gangarealer og
grupperum
Optimering af formen
Gange bruges af medarbejdere til at
navigere rundt i kontorlandskabet, og som
sådan er de ofte steder, hvor man støder
på kolleger, hvilket fører til improviserede
samtaler. Oftere og oftere indrettes
gangarealer også som små grupperum, der
optimerer pladsudnyttelsen. De uformelle
møder kan være distraherende for andre,
der arbejder i nærheden, hvilket fører til et
fald i effektivitet og produktivitet.

LE34
Aarhus, Danmark
Udfordring:
Det danske landmålerfirma LE34 besluttede at flytte
sine lokaler til Katrinebjerg-området i Århus. Den store
udfordring var at ændre den eksisterende ruminddeling,
så pladsen kunne udnyttes bedre. Det krævede et loft,
der kunne tilpasses til forskellige anvendelsesformål.
Løsning og resultater:
Morten Lovén, arkitekt og byggeansvarlig hos Vision
Arkitekter skabte et åbent kontor med gange og et
socialt område midt i rummet og med skriveborde,
der løber langs bygningens yderkant. For at reducere
distraktionen, som skyldes at folk taler sammen og går
forbi arbejdsområdet, valgte Lovén Rockfon Blanka
på grund af dets klasse A-akustik og dets evne til at
reflektere dagslyset og bringe mere lys ind i bygningen.

CASESTUDIE
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Shhh! Vær stille!
De uformelle møder i gange og grupperum er
afgørende for det moderne arbejdsliv. Men for at
disse skal fungere i det samlede rum, skal der tages
højde for akustikken. Lyd bevæger sig gennem en
bygning, hvis den ikke kontrolleres, og det kan føre
til en koncentrationsafbrydelse hos medarbejdere,
der ikke er involveret i samtalen. Hvid støj,
lydabsorberende lofter, vægløsninger og skærme er
alle sammen virkemidler, der skal overvejes, når man
indretter gange og grupperum.

”Folk taler
sammen – i
telefon, og når de
mødes – og det
skaber støj og
forstyrrelser, hvis
du ikke tænker
akustik ind i
designet."
Arkitemas senior projektarkitekt Michael Green

Kontrollere støj
For at kontrollere støj i gange og grupperum
korrekt kræves det, at man både sikrer
fremragende akustik samt anvender teknikker
til adfærdsstyring og zoneinddeling. Denne
kombination kan hjælpe med at reducere
irritation af personer, der arbejder i den direkte
talevej for de personer, der taler, mens den
stadig fremmer samarbejde og kommunikation.
Ved at bruge lydabsorberende materiale af høj
kvalitet i loftet og på væggene og samtidig
distribuere arbejdsgange, der kan forårsage
irriterende lyde, kan du skabe en layoutstrategi,
der forbedrer koncentrationen uden at afbryde
spontan samtale.
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Design forbedrer koncentrationen
Indretningsløsninger til gangarealer og grupperum

Gange er områder på et kontor med meget fodtrafik, og
derudover bliver de ofte rum til improviseret samtaler, som
kan distrahere kolleger, der arbejder. Støjdæmpning er vigtig i
disse rum i tillæg til at forhindre lyden i at sprede sig.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Blanka®
Rockfon Blanka fås med en lang række dimensioner
og kanter, der supplerer ethvert rum. Den er ikke
blot vores hvideste og lyseste plade, den giver også
klassens bedste akustik, så du kan kontrollere støj i
disse travle områder.
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Rockfon® Sonar®
Denne allround loftplade giver lydabsorption i klasse
A, den bedste på markedet, og har en attraktiv hvid,
mikrostruktureret overflade. Den fås i et meget bredt
udvalg af standardkanter og -mål, hvilket gør den til
et populært valg.

Fokus på produkter
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™
Dette er et unikt, omkostningseffektivt og meget
stabilt installationssystem, der er perfekt til brede
korridorer og gangarealer. Det giver hurtig og nem
adgang til tekniske installationer, der findes bag
loftet.

Systemet spænder over op til tre meter og på
grund af profilernes styrke, er der ikke behov
for stropper, hvilket giver mere fleksibilitet
og lettere vedligeholdelse af installationerne.
Systemet kombineres ideelt med Rockfon Blanka
akustikpladerne.

Tips til akustisk design
Tre ting, du kan gøre for at forbedre det
akustiske miljø i gange og grupperum.
1. Brug lydabsorberende materialer af høj
kvalitet for at dæmpe lyde og forebygge,
at de spreder sig.
2. Hav lydbarrierer, der adskiller gangene fra
de andre arbejdsområder.
3. Hvid støj kan hjælpe med at sløre
igangværende samtaler, hvilket gør det
lettere at koncentrere sig.
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Åbne
kontorer
Et inspirerende og motiverende sted at arbejde
I dag søger flere og flere medarbejdere sundere
arbejdspladser, der anvender akustik.
Mens det åbne kontor er designet med det
overordnede formål at lette samarbejde
og inspirere gruppeinteraktion, kan det i
udgangspunktet også gøre det vanskeligt at
koncentrere sig om krævende opgaver. Det åbne
kontor har brug for ordentlig lydabsorption og
lydisolering, hvilket lægger et stort ansvar på
kontorets design for at sikre plads til koncentration
og samarbejde.
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Kun 30 % af
medarbejderne
er faktisk
tilfredse med
støjniveauet
på deres
arbejdsplads.
Leesman, 2016,
“100, 000+ A workplace effectiveness report”

Koncentration og samarbejde
Undersøgelser viser, at arbejdsområder indrettet
til at fremme gruppearbejde og samarbejde har
en positiv indvirkning på forretningsprocesser og
omkostninger, men at være i stand til at sikre en
sådan indretning afhænger i høj grad af rummets
akustiske kvalitet. Dårlig akustik kan forringe
motivationen til at forøge produktiviteten og
samarbejde mere, netop de mål, der motiverer
organisationer til at skabe åbne kontorer i første
omgang.
At skabe et rum der fremmer samarbejd betyder,
at man støtter planlagte og ikke-planlagte møder.
Som Lennart Nilsson, en af Sveriges førende
akustikere, sagde det:

“På kontorer er behovet for
god lydabsorption specielt
stort, når man arbejder i åbne
kontorer og i forbindelse
med teamwork, der kræver
tværfunktionelle samtaler.”

CASESTUDIE

Lysgården
Trondheim, Norge
Udfordring:
Lysgården er et nybygget kontorlokale, der er
indrettet til at have meget naturligt lys. Dette
betød vinduer og glas overalt, både i atriet og
rundt omkring arbejdsstationerne.
Løsning og resultater:
Over 6000 Rockfon akustiske bafler blev brugt
til at give god lydabsorption for at modvirke de
reflekterende overflader, der findes hele vejen
rundt, for derved at skabe et sundt indeklima.
Takket være deres fantastiske æstetik skaber
baflerne et kunstnerisk udtryk i dette moderne
kontor.

Guide til kontorsektoren 19

Åbne kontorer
Cellekontorer
Selvom layoutet muligvis er åbent, vil
medarbejdere automatisk omdanne rummet til
områder med uformelle møder og interaktion
for at understøtte deres måde at arbejde på.
Dette udgør en udfordring hvad angår støj og
distraktioner, som den traditionelle løsning med
det åbne kontor ikke tog højde for, og herfra
opstod de små cellekontorer.
Dagens åbne kontorrum inkluderer nu kroge,
telefonkabiner og mindre kontorer, der er
beregnet til improviserede sammenkomster,
der tilskynder til tilfældige møder og
afslappet interaktion. Disse rum skal have
solid lydabsorption og lydisolering, så støj kan
kontrolleres i rummet, og samtaler ikke slipper
ud af rummet.
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Åbne kontorer
Telefonintensive områder

Telefonintensivt arbejde, som callcentre,
kundeservice osv., placeres ofte i åbne
kontorer af optimeringsmæssige årsager.
Desværre forårsager travl telefontrafik
fra mange mennesker støjniveauer i et
rum, som gør det svært at forstå tale. Når
man arbejder hele dagen i et så støjende
område, er det afgørende, at lydniveauet
er komfortabelt og behageligt at arbejde
i. Det er også vigtigt at have optimal

lydabsorption for at kontrollere støj. For
disse travle rum betyder det ofte, at det
er nødvendigt at have lydabsorberende
materialer både i loftet og på væggene.
Materialer med høj lydabsorbering
er kritiske i både lofter og på vægge.
Lydabsorberende skærme mellem
bordgrupper kan også hjælpe med at
kontrollere støj.

Medarbejdere kan miste op til 20
minutters koncentreret arbejde på
grund af små kontordistraktioner.
Sykes, David M.,
PhD. Productivity: How Acoustics Affect
Workers' Performance in Open Areas. 2004
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Samarbejde og koncentration
Løsninger til indretning af åbne kontorer

For at opnå optimal akustik er det vigtigt at forstå, hvordan lyd
opfører sig og bevæger sig i et givet område, og hvordan den
påvirker medarbejdernes produktivitet og velvære. God akustik
er afgørende for det åbne kontors succes, og det betyder. at
man skal bruge de rigtige løsninger på lofter og vægge til at
absorbere støj og forhindre den i at sprede sig.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Blanka® Activity
Rockfon Blanka Activity er designet til
taleforståelighed. Den tykkere akustiske loftplade
har høj absorption, hvilket gør den ideel til at
kontrollere lydniveauet ved lave frekvenser og i
travle områder som fx telefonintensive områder.

Rockfon Eclipse® vægabsorbenter
Disse æstetiske, rammeløse, akustiske vægløsninger
er perfekte til dynamiske åbne kontorer, hvor der
rutinemæssigt er meget verbal kommunikation.
Vægpanelerne er ideelle til at tilføje ekstra
lydabsorption for at sænke støjniveauet.
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Rockfon Eclipse®
Denne innovative og æstetisk tiltalende rammeløse
akustikloftflåde tilbyder fremragende lydabsorption.
Dette er et godt supplement til et kontor i industriel
stil eller endda installation under et nedhængt loft for
at sikre yderligere lydabsorption.

Rockfon® Universal™ bafle
Denne kreative og innovative akustikløsning,
der er perfekt til design i industriel stil, skaber et
unikt design og fås i 33 inspirerende farver. De to
endekapslede (2F) eller fuldt indrammede kanter (4F)
holder din bafle beskyttet.

Tips til akustisk design
Tre ting, du kan gøre for at forbedre det
akustiske miljø i åbne kontorer.
1. Sørg for, at du har tykke og tætte
lydabsorberende materialer i lofterne for at
sikre taleklarhed - især i de lave frekvenser.
2. Brug lydabsorberende materialer af høj
kvalitet på væggene.
3. Brug blødt materiale på gulvene for at
modvirke trinlyd.
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Små
kontorer
Det bedste af begge verdener
Et lille kontor er en god løsning for
personer, der udfører følsomme opgaver,
som kræver fortrolighed, eller som et sted
hvor medarbejderne kan gå hen, når deres
arbejde kræver fokus og koncentration.
Disse rum skal ideelt set have en
kombination af både lydabsorption af høj
kvalitet og lydisolering.

Sundtkvartalet
Oslo, Norge
Udfordring:
Sundtkvartalet er en stor kontorbygning,
hvor nogle af de større lejere arbejder med
følsomme oplysninger, hvilket krævede, at
kontorbygningen havde fokus på fortrolighed.
Løsning og resultater:
Der er monteret Rockfon® Sonar® dB i de fleste
kontorer i Sundtkvartalet. Det giver forbedret
rum-til-rum lydisolering, hvilket sikrer, at støj
ikke bevæger sig fra et kontor til et andet, det
giver et højt lydabsorptionsniveau og skaber
samtidig et behageligt akustisk klima.

CASESTUDIE
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Bygget til fortrolighed og koncentration
En samtale, der foregår bag lukkede døre, er ikke
altid privat. Hvorfor? Lyd kan bevæge sig fra et
rum til et andet, og dette reducerer fortroligheden
på arbejdspladsen, og det kan forstyrre personer i
nærheden. Lydisolering handler om at beholde det,
der siges i rummet, i det pågældende rum - det er
forebyggelse af, at lyd kommer ind eller ud af et rum,
hvilket beskytter fortroligheden.

Bedre sammen
Lydabsorption og lydisolering går hånd i hånd;
der er faktisk en direkte forbindelse mellem
de to. Når rummet, der er ophav til lydkilden,
har et loft med høj lydabsorption, skaber det
et lavere lydtryk i rummet, hvilket reducerer
mængden af lyd, der transmitteres til det
tilstødende rum. Hvis rummet også har god
lydisolering, sænker det lydtransmissionen
yderligere og forbedrer den akustiske
atmosfære i det lille kontor.
For at få et endnu bedre lydabsorptionsniveau i
små kontorer kan det være en god ide at tilføje
yderligere akustikløsninger på væggen.
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Fortrolighed og privatliv
Akustisk design i små kontorer

For at små kontorer har reel fortrolighed og privatliv, er
det vigtigt at tænke over den styrke som lydabsorption og
lydisolering giver til sammen. Når et rum kombinerer de to
akustiske elementer, reducerer det mængden af støj, der
overføres fra et rum til et andet. Dette er afgørende for at skabe
et rum, hvor folk kan koncentrere sig og tale i fuld fortrolighed.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Blanka® dB 46
Denne loftplade kombinerer god lydisolering
rum-til-rum med god lydabsorption. Det giver flere
muligheder i et kontorlandskab, hvor fortrolighed
og god akustik er vigtig

Tips til akustisk design
Tre ting, du kan gøre for at forbedre det akustiske miljø i
små kontorer.
1. Sørg for, at du har tykke og tætte lydabsorberende
og lydisolerende materialer i lofterne
2. Brug lydabsorberende materialer af høj kvalitet på
væggene.
3. Brug blødt materiale på gulvene for at forbedre
lydabsorption.
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Rockfon® Soundstop™
Denne akustiske barriere reducerer støjoverførslen
i loft- og gulvplenum og er ideel til at kombinere
med vores dB-serie.

Fokus på produkter
Rockfon dB
Vores dB-serie af højabsorberende akustikplader har
en stenuldskerne med en højtydende membran på
bagsiden, der reducerer transmission af støj fra rum til
rum.

De forskellige plader giver et stigende niveau af
lydisolering og lydabsorption, så du ikke behøver at
gå på kompromis med koncentration og privatliv.

Lydudveksling
fra rum til rum
kan reducere
produktiviteten i et
enkeltmandskontor
med op til 7 %.
Lloyd’s Register Consulting - Energy A/S,
Sound Insulation and Productivity 2017
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Mødelokaler
Produktivt samarbejde
Mødelokaler er en uundværlig del af
kontorer og udgør et fantastisk rum til
at fremme kreativitet og samarbejde.
Mødelokaler er ofte placeret i midten
af kontoret med omgivende glasvægge
og en masse it-udstyr. Isådanne
rum kan tale blive kastet tilbage fra
væggene, og sammen med støj fra
projektoren kan dette forhindre tydelig
taleforståelse i rummet. Dette øger
behovet for, at akustikken designes
korrekt i et mødelokale, og det lægger
ekstraordinær vægt på lydabsorption
af høj kvalitet, men også lydisolering,
så medarbejderne kan være trygge
ved, at det, der tales om i mødelokalet,
holdes fortroligt.

God lydabsorption og lydisolering
For at fremme samarbejde og udveksling
af ideer er det vigtigt at være i stand til
ordentligt at kunne høre, hvad der bliver sagt.
Støj i mødelokaler kan let give genlyd fra de
hårde overflader, som f.eks. vægge, gulve og
møbler, der findes i rummet. Dette medfører et
ekstraordinært behov for at have lydabsorption
af god kvalitet.
Fordi mødelokaler generelt er placeret ved
siden af det åbne kontor, hvor folk arbejder, er
god lydisolering afgørende, så diskussionerne
i mødelokalet ikke forstyrrer arbejdspladserne i
nærheden.

15 %

af forstyrrelsen som
følge af samtaler
kan fjernes ved
at forbedre de
akustiske forhold.
Sykes, David M., ph.d. Productivity: How
Acoustics Affect Workers' Performance in
Open Areas. 2004
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World Trade Center
Malmø, Sverige
Udfordring:
Da World Trade Center i Malmø blev bygget,
var det vigtigt at have et roligt, lineært udtryk
blandt alle lejere i den 7 etagers moderne
kontorbygning. Derudover var et godt lydmiljø
vigtigt for at øge medarbejdernes trivsel og
produktivitet.
Løsning og resultater:
Rockfon Blanka® med M-kant er monteret i
alle kontorområder, der inkluderer et fælles
mødelokale på en af etagerne, som kan bruges
af alle lejere. M-kanten skjuler skinnesystemet
og giver lokalet et stilfuldt finish. Rockfon
Blanka lofterne sikrer, at al dagslys, der
kommer ind, trækkes langt ind i alle rum, og
loftpladernes gode lydabsorptionsevne sikrer
et godt lydmiljø i mødelokalerne, sådan at alle
mødedeltagere kan høre hvad der bliver sagt.

CASESTUDIE

Kom i det rigtige humør med farve
Uanset om vi er klar over det eller ej,
kommunikerer farver information, der påvirker
os, og kan udløse specifikke følelser, der får
os i et bestemt humør. Farver er en fantastisk
måde til at angive tonen i et rum på og få folk
i humør til at deltage og udveksle ideer. Det
er en fantastisk måde til at puste liv i et ellers
kedeligt mødelokale og udløse en kreativ
atmosfære.
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Et kommunikativt rum
Indretningsløsninger til mødelokaler

Mødelokaler er afgørende rum til udveksling af ideer, men
for at kunne engagere sig, er det vigtigt at kunne høre, hvad
der bliver sagt. Det er vigtigt at undgå ekko fra lyd, der
kastes tilbage af væggene samt at sikre tydelig tale og god
lydisolering.

Fokus på produkter
Rockfon Color-all®
Rockfon Color-all er en alsidig akustisk loftløsning,
der fås i 34 eksklusive farver - alt fra subtile til
dristige langtidsholdbare farver.
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Rockfon Color-all fås i løsninger med skjulte, halvskjulte og synlige skinner, og den findes i forskellige
pladestørrelser, hvilket giver dig total designfrihed.

Tips til akustisk design
Tre ting, du kan gøre for at forbedre det
akustiske miljø i mødelokaler.
1. Sørg for, at du har tykke og tætte
lydabsorberende og lydisolerende
materialer i lofterne for at undgå, at lyd
kommer ind i eller forlader rummet.
2. Brug lydabsorberende materialer af høj
kvalitet på væggene for at undgå ekko.
3. Brug blødt materiale på gulvene for at
forbedre lydabsorption.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Blanka®
Rockfon Blanka giver dig de bedste akustiske
egenskaber, der sikrer et behageligt støjniveau.
Den dybmatte og superhvide overflade har
høje lysreflektions- og lysdiffusionsegenskaber,
hvilket hjælper med at udnytte naturligt lys.
Rockfon Blanka® dB
Vores dB-serie kombinerer høj lydabsorbens
med høj lydisolering. Ideel til rum, der har
brug for fortrolighed og ønsker at kontrollere
støjniveauet i rummet.
Rockfon® Mono® Acoustic
Denne smukke akustikløsning er perfekt til
lofter og vægge. Den innovative, monolitiske
overflade giver en fremragende akustisk
komfort og et perfekt finish.
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Kantine
Slap af og nyd
En kantine er et travlt sted, hvor alle
medarbejdere samles for at hygge sig og
slappe af eller måske endda for at have
uformelle frokostmøder. Denne kombination af
et rum til madlavning, der ofte er åbent, samt
et travlt rum med mange mennesker, udgør en
unik udfordring inden for akustik og hygiejne.
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Et rent sted at spise
Hygiejne er afgørende, når det gælder
madlavning, derfor skal byggematerialer,
der bruges i køkkener, kunne rengøres - men
vidste du, at akustik er lige så vigtig? Køkkener
er fulde af hårde overflader, flisegulve og
metaloverflader, som er nemme at rengøre og
vedligeholde for at sikre et sterilt miljø, men
de reflekterer alle sammen lyd. Det at have et
pålideligt akustikloft, der tåler regelmæssig
rengøring og desinfektion, er nøglen til trivsel
for de mennesker, der arbejder i køkkenet.

Et sted, man mødes
Kantinen er et socialt mødested for ansatte,
og omkring frokosttid bliver den meget travl
og støjende. Al denne skramlen fører til en
masse verbal aktivitet, som kombineret med
lyden fra knive og gafler, tallerkener og glas,
der rammer bordene, kan få støjniveauerne til
hurtigt at eskalere, hvilket skaber et rum, der er
ubehageligt og støjende.

92 % af en
virksomheds

driftsudgifter er knyttet
til personaleudgifter.
Ved at optimere
indeklimaet kan
man forbedre

produktiviteten og

forøge rentabiliteten.
International WELL Building Institute
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Fantastisk hygiejne. Det lyder godt!
Indretningsløsninger til kantiner

Den travle kontorkantine kræver, at der tænkes over det akustiske
design, både i det område hvor folk spiser, samt der hvor maden
tilberedes. Dette kræver et akustikloft, der kan imødekomme
udfordringen med at sikre akustisk komfort, og som er holdbart
nok til at kunne klare regelmæssig rengøring og desinfektion.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Blanka®
Rockfon Blanka giver dig de bedste akustiske
egenskaber, der sikrer et behageligt støjniveau.
Den dybmatte og ekstrahvide overflade har høje
lysreflektions- og lysdiffusionsegenskaber, hvilket
hjælper med at udnytte naturligt lys.
Rockfon® Hygienic™
Rockfon Hygienic er et ikke-hygroskopisk og
holdbart loft, som er perfekt, hvor der tilbederes
mad, og hvor hyppig rengøring er påkrævet. Ved
at vælge en loftløsning, der er resistent over for
skimmel og bakterier, sikrer du et sikkert sted.
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Rockfon® VertiQ® vægabsorbenter
Denne holdbare vægabsorbent er meget
lyddæmpende og slagfast. Den fås i forskellige
farver og kan installeres lodret eller vandret. Den er
perfekt til travle og støjende kantiner.

Rockfon Eclipse®
Rockfon Eclipse er en smuk, rammeløs akustikflåde,
der fås i en række geometriske former, som
kan installeres både i loftet og på væggene.
Absorbentsystemet er perfekt, når støjabsorptionen
skal forbedres kombineret med et sjovt design.
Disse kan hænges op alene eller under et
traditionelt akustikloft.

TrueLime
Breda, Holland
Udfordring:
TrueLime ville flytte til nye lokaler. En bygning,
som virksomheden virkelig kunne forme og
skabe et godt indeklima i, så de valgte en
nyrenoveret bygning, som de kunne gøre til
deres egen.
Løsning og resultater:
Ved renovering af bygningen var der fokus
på at skabe en kantine, hvor folk kunne
mødes og være sammen. Der blev lagt stor
omhu i lokalets indretning for at sikre, at
atmosfæren kommunikerede præcis, hvad
indretningsarkitekten ledte efter. De valgte
at anvende indretningens jordfarver på den
femte væg ved hjælp af Rockfon Color -all®
Hemp, for at hjælpe med at få den helt rigtige
atmosfære.

CASESTUDIE

Tips til akustisk design
Tre ting, du kan gøre for at forbedre det
akustiske miljø i kantinen.
1. Brug lydabsorberende løsninger, der
overholder de strengeste hygiejneregler
og sikkerhedsreguleringer, og som er
modstandsdygtige over for skimmel og
bakterier.
2. Brug meget lydabsorberende lofter og
vægløsninger til at dæmpe støjniveauet.
3. Leg med loftets og væggenes design for
at skabe en varm og imødekommende
atmosfære i det store område.
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Parkerings
garager
Et glemt rum
Parkeringsgarager er måske den mindst
glamourøse del af indretningen af en
kommerciel bygning. De får derfor ikke
ret meget opmærksomhed, hvilket
er ironisk, fordi de ofte kan være det
første berøringspunkt, en person har
med bygningen. Akustiklofter kan spille
en vigtig rolle i at skabe en positiv
oplevelse og forbedre bygningens
energieffektivitet.

KPMG
Frederiksberg, Danmark
Udfordring:
Ideen bag bygningen er at sikre, at KPMG
overholder fremtidige krav til bæredygtighed.
Hovedkvarteret var et komplet design,
herunder en parkeringsgarage.
Løsning og resultater:
Med et meget lavt energiforbrug og strenge
krav til reduktion af miljøpåvirkningen
understøtter bygningen KPMGs mål for
virksomheders sociale ansvar om at reducere
CO2-udledning, og den er inkluderet i det
europæiske grønne byggeprogram, hvis mål er
at forbedre bygningers forretningseffektivitet.
For at hjælpe med at opnå dette mål, valgte
3XN architects at bruge Rockfon® Cosmos™ i
parkeringsgaragen.
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CASESTUDIE

Gør mere med akustikløsninger
Med en bedre termisk isolering af en bygning
kan man reducere CO2 -udledningerne på
en rentabel måde. Det er et umiddelbart
opnåeligt mål i kampen mod klimaændringer.
Isolering reducerer det unødige spild af fossile
brændstoffer, der sker i bygninger i dag,
hvilket udgør 40 % af energiforbruget i EU og
er en væsentlig kilde til menneskeskabte CO2
-udledninger. Akustikloftløsninger kan både
forbedre den akustiske atmosfære og samtidig
bidrage til bygningens energieffektivitet.

Akustisk sikkerhed
En motorcykel kan udsende lyd på op til 95 dB,
og de hårde, reflekterende overflader i
parkeringsgarager forstærker lyden, hvis de
ikke behandles med lydabsorption. Dette
skaber både en ubehagelig oplevelse, samt
en potentielt farlig situation, hvilket øger
chancerne for ulykker på grund af dårlig
lydbevidsthed.
For at udligne det negative indeklima er det
vigtigt at overveje akustikløsninger under
indretningen af parkeringsgarager.

“

Overdreven
efterklang skaber
et forfærdeligt
indeklima. Brug af
lydabsorberende
materiale i loftet
er nøglen til at
imødekomme denne
udfordring.
Pascal van Dort,

Global Acoustics Ambassador
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Mere end blot akustik
Indretningsløsninger til parkeringsgarager

De hårde overflader, der findes i parkeringsgarager, skaber et
ubehageligt lydmiljø og kan potentielt øge sandsynligheden
for ulykker. Lydabsorption er vigtig på samme måde som
løsninger, der kan isolere til etagerne oven over, hvilket øger
bygningens energieffektivitet.

Her er nogle af de fremhævede produkter, vi anbefaler
Rockfon® Cosmos™
Rockfon Cosmos er en hvid akustisk loftplade, der
har en ekstrem høj lydabsorption i klasse A. Denne
plade er ideel til rum med høje støjniveauer, og
dens lette vægt gør den let at installere.
På grund af pladens tykkelse har den også
varmeisolerende egenskaber, hvilket forbedrer
bygningens energieffektivitet.
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Rockfon® Facett™
Rockfon Facett industrielle loftplader har
fremragende lydabsorptions-, varmeisoleringsog brandbeskyttelsesegenskaber og er ideelle til
parkeringsgarager. Dens lette vægt gør den hurtig
og nem at installere direkte på forskallingen.

Tips til akustisk design
Sådan kan du forbedre det akustiske miljø i
parkeringsgaragen.
1. Sørg for, at du har tykke og tætte
lydabsorberende og lydisolerende
materialer i lofterne.
2. Opsæt akustisk dæmpning og lydisolering
mellem parkeringskælderen og etagen
over.
3. Isolér parkeringsgaragen med
akustikloftløsninger for at forbedre
energieffektiviteten.
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Produktspecifikationer for kontorer
og hvor de kan bruges
Lad os kaste et sidste blik på de produkter og rum, vi netop at har set

Rockfon®
Mono®
Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®
Activity

Rockfon
Blanka® dB 35

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Lydabsorption

aw: op til 1,00
(klasse A)

aw: op til 1,00
(klasse A)

aw: 1,00
(klasse A)

aw: 0,80
(klasse B)

aw: 0,90
(klasse A)

aw: 0,90
(klasse A)

Direkte lydisolering

Rw = 22 dB

–

–

Rw = 19 dB

Rw = 21 dB

Rw = 22 dB

Dn,f,w = 41 dB
med Acoustimass
= 52 dB
med Soundstop 30
dB = 55 dB

Dn,f,w = 43 dB
med Acoustimass
= 54 dB
med Soundstop 30
dB = 56 dB

Egenskaber

–

–

–

Dn,f,w = 35 dB
med Acoustimass
= 45 dB
med Soundstop 30
dB = 50 dB

Overflade
holdbarhed

–

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

Slagfasthed

–

Klasse 3A
(fastgøringsclip)

–

–

–

–

Lysrefleksion

87 % lysrefleksion*
> 99 % lysdiffusion

87 % lysrefleksion
> 99 % lysdiffusion

87 % lysrefleksion
> 99 % lysdiffusion

87 % lysrefleksion
> 99 % lysdiffusion

87 % lysrefleksion
> 99 % lysdiffusion

87 % lysrefleksion
> 99 % lysdiffusion

Rengøring

Støvsugning

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning,
fugtig klud

A2-s1,d0

A2-s1,d0

Lydisolering fra
rum til rum

Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer

Fugtmodstand og
formstabilitet

Reaktion på brand

Op til 100 % RH

A2-s1,d0

Miljø

A1

A1

A2-s1,d0

Genanvendelig

* Gældende for Elegant Render. Ready-Mix Render har lysrefleksion på 78%.
** Damp (2 gange årligt), Skumrensning ved lavt tryk, Højtryksrensning: Maksimalt tryk er 80 bar ved en afstand på 1 meter, og vandet bør som min. spredes i en vinkel
på 30°. I anvendelsesområder, hvor højtryksrensning er påkrævet, skal loftpladerne fastgøres og forsegles til skinnesystemet med en silikoneforsegler, som indeholder
svampedræbende midler, Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, chlor, kvaternær ammonium og hydrogenperoxid.
*** Rockfon VertiQ C monteret i Rockfon System VertiQ C Wall er blevet testet for slagfasthed i henhold til DIN 18032.

40 Guide til kontorsektoren

Rockfon
Blanka® dB 46

Rockfon
Sonar®

Rockfon
Color-all®

Rockfon®
Hygienic™

Rockfon
Eclipse®

Rockfon®
Universal™
Baffle

Rockfon
Eclipse®
vægabsorbenter

Rockfon®
VertiQ®
vægabsorbenter

aw: op til

Aeq
(m2/element)

Aeq
(m2/element)

Aeq
(m2/element)

aw: 1,00
(klasse A)

(klasse A)

1,00 (klasse
A)

aw: op til
1,00 (klasse
A)

aw: 1,00
(klasse A)

Rw = 25 dB

–

–

–

–

–

–

Dn,f,w = 46 dB
med Acoustimass
= 55 dB
med Soundstop
30 dB = 58 dB

Dn,f,w = 27
dB

–

–

–

–

–

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

–

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

–

aw: 0,90

Holdbarhed
og resistens
over for snavs.
Resistens over for
vådskrubning

–

–

Holdbarhed og
resistens over for
snavs.

–

–

–

–

–

–

–

Slagfasthed***

85 %

Afhænger af
farven

85 %

87 % lysrefleksion
(bagside: 79 %)
> 99 % lysdiffusion

Hvid 77 %
Koksgrå 4 %
Color-all afhænger
af farven

87 % lysrefleksion
(bagside: 79 %)
> 99 % lysdiffusion

Hvid 72 %
Lysegrå 61 %
Grå 33 %
Sort 5 %

Støvsugning

Støvsugning,
fugtig klud,
damp,
skumrensning
ved lavt tryk,
højtryksrensning,
desinficering.**

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning

A1 Rockfon Eclipse
Rektangel 2360:
A2-s1,d0

A2-s1,d0

87 % lysrefleksion
> 99 % lysdiffusion

Støvsugning,
fugtig klud

Støvsugning

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer

Op til 100 % RH

A2-s1,d0

A1

A1 Kostbar:
Klasse A2s1,d0

A1

A1 Rockfon Eclipse
Rektangel 2360:
A2-s1,d0

A2-s1,d0

Genanvendelig
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Det rette produkt til det rette rum
Folk kan ikke arbejde og være produktive, hvis de ikke kan koncentrere sig.
Velvære er et centralt princip på en arbejdsplads, og for at fremme et stærkt
indeklima har du brug for god akustik lige så meget som du har brug for et
fantastisk design. Se vores oversigt for at se, hvilke produkter vi anbefaler til
den perfekte kombination af stil og akustisk komfort.

RECEPTIONSOMRÅDE
Støjdæmpning

Rockfon Blanka®
Rockfon Color-all®
Rockfon Eclipse®
Rockfon® Mono® Acoustic

GANGAREALER OG GRUPPERUM
Støjdæmpning

Rockfon Blanka®
Rockfon® Sonar®

ÅBNE KONTORER
Tydelig tale og støjdæmpning og fortrolighed

Rockfon Blanka®

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Eclipse® vægabsorbenter

Rockfon Blanka® dB

Rockfon® VertiQ® vægabsorbenter

Rockfon Color-all®

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Eclipse®

SMÅ KONTORER
Lydisolation og privatliv

Rockfon Blanka®

Rockfon® VertiQ® vægabsorbenter

Rockfon Blanka® dB

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Color-all®
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MØDERUM
Støjdæmpning og tydelig tale

Rockfon Blanka®

Rockfon Koral™

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Eclipse®

Rockfon Color-all®

Rockfon® VertiQ® vægabsorbenter

Rockfon® Mono® Acoustic

KANTINE
Støjdæmpning og hygiejne

Rockfon Blanka®

Rockfon® Hygienic™

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Koral™

Rockfon® VertiQ® vægabsorbenter

PARKERINGSGARAGER
Støjdæmpning og energieffektivitet

Rockfon® Cosmos™
Rockfon® Industrial™
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Rockfon® Mono®
Acoustic - lige så
smukt som det lyder
Skab komfortable og stilfulde rum, der
vækker inspiration. Rockfon Mono Acoustic
har en lys hvid overflade, der er fleksibel nok
til, at den kan bøjes eller bukkes, så du kan
installere den på ethvert loft eller enhver væg,
hvilket giver et fantastisk akustisk design uden
mellemrum eller skinner.
En unik fleksibel akustikløsning uden mellemrum, der er
perfekt til fantastiske kontorlokaler, der ønsker det lille
ekstra pift. Integrer det i både lofter og vægge, og leg
med rummets former uden bekymring - Rockfon Mono
Acoustic giver dig mulighed for at kurve overfladen på
akustikpladen helt ned til en radius på 1500 mm.
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Styrken ved
Rockfon Blanka®
Den ekstra hvide overflade med lysrefleksion
og lysdiffusion skaber et behageligt indendørs
miljø med uovertruffen akustik. Serien leveres i
forskellige modulmål og kanter, som giver fuld
fleksibilitet, hvad angår design. Den fås i forskellige
tykkelser, der gør den optimal til travle kontorer,
hvor lyden skal kontrolleres.

Naturligt lys gør medarbejderne mere produktive, og med
Rockfon Blanka-overfladen kan du optimere dagslyset endnu
mere. Den unikke overflade giver mulighed for at trække naturligt
lys 11 % dybere ind i et rum og bidrager til energibesparelser på
op til 23 %.
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Rockfon Color-all®
har stor effekt
Kunne du tænke dig at forbedre velvære
og omgivelser ved hjælp af farver? Vores
farvede løsninger til lofter og vægge
dæmper ikke kun støjen – de er også
med til at skabe unikke rum. Serien fås
i 34 eksklusive farver. Det inspirerer og
forbedrer din indretning og giver dig
mulighed for at sætte stemningen på
kontoret.
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•
•

•

Vælg blandt alt fra raffinerede til klare,
langtidsholdbare farver
Et omfattende udvalg af kanter med delvist
skjulte og skjulte skinner i en lang række
modulmål
Giv væggene et strejf farve og sæt
stemningen i klasseværelset, og skab et
iøjnefaldende design

Rockfon dB - det bedste
fra begge verdener
Vil du fremme forbedret lydisolering fra rum til rum med
et højt niveau af lydabsorption? Rockfon dB-serien er den
perfekte løsning til at skabe rum til koncentration, privatliv
og fortrolighed. Løsningen findes i forskellige tykkelser
afhængigt af hvor højt et niveau af fortrolighed, der er
behov for. Den fås også i vores løsninger med skjulte,
halv-skjulte og synlige skinner til forskellige stilarter.

•
•
•

En unik kombination af høj lydisolering og lydabsorption på én gang
Den fås med flere kanter og i flere størrelser
Det er nemt at kombinere dB-produkterne med vores almindelige
akustikplader, så der sikres et gennemført udtryk i hele bygningen
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Vi er din
bæredygtige
partner
Bæredygtighed er et centralt element
i vores forskning og udvikling. Det er
grunden til, at vi bruger natursten,
løbende reducerer vores CO2-aftryk
og genbruger, så vi kan passe på vores
planet og medarbejdere.

Kommercielle bygninger er en
kostbar investering, hvilket får mange
ejendomsudviklere til at vælge bæredygtige
byggematerialer for at stabilisere bygningens
værdi og livscyklus. Bygningscertificeringer
som LEED, BREEAM, DGNB eller WELL vokser
i popularitet, og heldigvis bidrager vores
produkter positivt, og vi har al dokumentation
tilgængelig.
Stenuld et fuldt ud bæredygtigt produkt, der
indgår i et lukket kredsløb. Det kan genbruges
igen og igen, uden at kvaliteten forringes.
Vi tilbyder alle vores kunder at genbruge
gamle stenuldsloftplader og afskæringer
fra installationer for dermed at yde et
meningsfuldt bidrag til en grønnere planet.
Besøg fores webside for at få mere at vide om
vores tilbagetagningsordning.
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Der blev
indsamlet
159.000 ton
stenuld til
genbrug
i 2019.

Otto Nielsens Vei 12
Trondheim, Norge
Udfordring:
Da denne kontorbygning blev bygget, var
bæredygtighed og miljøpåvirkning kernen i
projektet, der bestod af over 9500 m2.
Løsninger og resultater:
Da bygningen blev designet var der et vigtigt
fokus på trivsel, fleksibilitet og privatlivets fred,
hvorfor arkitekten valgte at bruge Rockfon
dB-serien. Rockfon akustikløsningernes
bæredygtige profil gjorde det muligt for
bygningen at blive certificeret BREEAM
Excellent, som den første i Trondheim.

CASESTUDIE
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Vær med til at skabe en
verden, der lyder godt for alle
Gå i gang i dag

Rockfon er en del af ROCKWOOL koncernen. Vi
er verdens førende akustikvirksomhed – og vores
mission er at lægge en dæmper på verden.
Vi skaber "aha" på kreative arbejdspladser
Hver eneste dag bliver vi inspireret til at skabe
innovative akustikløsninger, som hjælper
mennesker til at tænke, koncentrere sig og nyde
livet lidt mere. Vores akustikløsninger gør mere
end blot at reducere støj, de understøtter også
koncentration og samarbejde, hvilket forbedrer
produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.
Vi er klar til at hjælpe
Vi har 22 kontorer og 9 produktionssteder over
hele verden, og vi står altid klar til at hjælpe dig
med at finde den rette akustikløsning til dit næste
kontorprojekt.

Vi er din bæredygtige partner
Vores kvalitetsprodukter er fremstillet af
natursten. De fungerer, de er smukke og
de holder – indtil de genbruges til andre
produkter. Og vi leverer al nødvendig
dokumentation, der hjælper dig, når du skal
skabe et bæredygtigt kontorprojekt.
Vores online ressourcer
Udforsk vores websted for solide
beregninger, instruktionsvideoer,
dokumenter og et omfattende BIMbibliotek med objekter, der er kompatible
med ArchiCAD og Revitt.
Sæt fart på designprocessen med denne
gratis support på:
www.rockfon.dk
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Kontakt os
Ring til os, uanset om du har brug for et godt råd om, hvordan du
opnår det rette akustiske miljø til dit projekt, gerne vil høre mere
om et af vores produkter eller blot har brug for teknisk support.
Vi er klar til at hjælpe.

46 56 21 22
Tal med en konsulent

info@rockfon.dk

Bestil vareprøver

Man-fre 07.00-16.00

www.rockfon.dk

"

Rockfon har
vist sig at være
en uvurderlig
partner."

Stephen Holmes
Administrerende direktør, Linear
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linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.dk/Rockfon

youtube.com/RockfonOfficial

facebook.com/RockfonOfficial

instagram.com/Rockfon_Official
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