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Mmm!
Sådan skaber akustikløsninger en rar og behagelig
atmosfære, der får maden til at smage af mere.
Sounds Beautiful

Vil du gerne designe en restaurant, hvor folk elsker at være?
Uanset om du er i gang med at designe en restaurant helt
fra bunden eller modernisere en eksisterende restaurant,
så er denne brochure møntet på dig. Du finder de nyeste
tendenser inden for indretning af restauranter og tips til at
gøre akustik til mere end blot en eftertanke.
Denne brochure er udarbejdet til arkitekter og designere
som et værktøj, der skal inspirere og vejlede læseren
gennem indsigtsfuld viden om, hvordan man optimerer en
restaurant, så den bliver et sted, hvor man har det sjovt og
føler sig godt tilpas.

Rockfon akustikløsninger
skaber smukke lydbilleder
i restauranter, så kunderne
kan nyde besøget og
maden endnu mere.
Parik Chopra
Administrerende direktør, Rockfon
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Aktuelle tendenser
inden for indretning
af restauranter
Ønsker du at designe en restaurant, der
forbedrer stemningen i rummet og fremhæver
madens smag? Mmm! Det lyder godt i vores
ører – og derfor samarbejder vi løbende med
arkitekter og indretningsarkitekter om at
finde de rigtige løsninger, der både sætter
stemningen og atmosfæren i rummet.
Lad os se nærmere på, hvad det er for
tendenser, der former indretningen af
restauranter i dag.

Farver, der matcher
konceptet
Såvel de dristige som de raffinerede farver vil
stå øverst på restauranternes designmæssige
menukort, da de alle er med til at påvirke
kundernes sanser. Selvom farver altid har været en
del af restauranters designkoncept, vil de få endnu
større betydning i de kommende år for deres evne
til at iscenesætte et rum.
Vi kan hjælpe
Vores akustikløsninger fås i 34 eksklusive farver,
der inspirerer og forbedrer indretningen, hjælper
med at skabe stemning i restauranten og samtidig
regulerer støjniveauet.
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Akustik! Akustik!
Akustik!
Såvel forskere som kritikere og kunder er
blevet stadigt mere opmærksomme på
restauranternes dårlige akustik. Gennem
platforme som TripAdvisor og Yelp giver
kunderne udtryk for deres meninger.
ZAGAT, en amerikansk anmelder af
restauranter, konstaterede, at den næstmest
almindelige kundeklage hos restauranter, var
angående støj.
Vi kan hjælpe
Vi tilbyder markedets bedste
akustikløsninger. Stenuld er kernematerialet i
alle Rockfon produkter, og det er et ekstremt
lydabsorberende materiale. Produkterne er
uafhængigt testet i certificerede laboratorier
ved hjælp af en Alpha w (αw) måling i
overensstemmelse med ISO 11654.

Loft og indretning
skal spille sammen
Et loft i en restaurant er en vigtig del
af indretningen og arkitekturen og kan
gennemtænkes og integreres på flotteste vis.
Vi har identificeret to trends der påvirker
indretningen hos restauranter lige nu: det
industrielle, råt look og den mere eksklusive
tilgang til indretning. Vigtigst er det dog
at loftet komplimenterer indretningen og
skaber en unik oplevelse, der understøtter
restaurantoplevelsen.
Vi kan hjælpe
Vi tilbyder et bredt udvalg af akustiske
loftløsninger – fra monolitiske lofter til
akustiske bafler, flåder og vægabsorbenter,
der kan tilpasses – så du er sikker på, at du
kan ramme det helt rigtige udtryk.
Guide til restaurantsektoren

5

Design af forskellige rum
på en restaurant
Mmm! Det lyder godt
At skabe en fantastisk restaurantoplevelse handler om at give
kunderne en smag af god mad, godt design og god akustik.
Det er ikke nemt at designe den perfekte restaurant, og mange
elementer skal overvejes for at opnå det ultimative design.
Styrken ved Rockfon
Udgangspunktet for en hyggelig og indbydende restaurant er
fremragende akustik, og det er med i vores menu. Vores brede
udvalg af løsninger giver dig frihed til at designe komfortable,
farverige og hygiejniske rum, både for de mennesker, der
arbejder der, og for gæsterne.
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Velkomstområde
og bar
Et behageligt velkomstområde og bar er en
integreret del af restaurantlandskabet og bør ikke
overses. Områderne er en fantastisk måde at undgå
at kunderne forlader en restaurant på en travl aften.
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Designrum
Velkomstområde og bart er et vigtigt
fokuspunkt for enhver restaurant og en
fantastisk mulighed for at vælge et lidt andet
designtema i forhold til de øvrige områder
af restauranten. Her kan det være sjovt og
legende, og du kan tilføje farver og andre
designelementer for at skabe det sociale miljø,
der ofte tænkes på i disse dele af restauranten.

Hårde overflader og akustik
Hårde og lydreflekterende overflader er
almindelige i disse områder af restauranten,
hvilket er fantastisk i forhold til materialernes
holdbarhed, men forfærdeligt for akustikken.
Tilføjelse af akustikløsninger til disse områder
er afgørende for at skabe et rum, der lyder lige
så smukt, som det ser ud.

Støjen var et stort problem i restauranten, og den blev ofte
kritiseret. Nu får vi mange komplimenter fra kunderne om
maden og indretningen, men også om den akustiske komfort.
Alexandre Rondepierre,
direktør, Les Deux Girafes

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 lysreflektionsog lysdiffusionsegenskaber,
hvilket hjælper med at udnytte
naturligt lys.

Chicago Metallic™
Matt-White 11-skinner
Den unikke 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 Eclipse®
Denne innovative rammeløse
akustiske flåde har fremragende
lydabsorbering. Det er et
fantastisk supplement til en
industriel designstil, eller hvis
du bare har brug for lidt ekstra
absorption.
Guide til restaurantsektoren
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Byd velkommen på den rigtige måde
Designløsninger til velkomstområde og bar

Når kunderne kommer ind på en restaurant, skal de føle, at det er et
sted, de gerne vil være. Travlheden i velkomstområdet eller baren må
ikke skræmme folk væk. Det er derfor vigtigt at huske at håndtere støj
og gøre atmosfæren lige så tiltalende som designet.

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

CASESTUDIE

Les Deux Girafes

Tips til akustisk design

Paris, Frankrig
Udfordring:
Les Deux Girafes er en moderne hotelrestaurant
beliggende i det 10. arrondissement i
Paris. Den er omdannet fra en gammel
møbelfremstillingsvirksomhed, og stilen med
de mange hårde flader er en erindring om den
industrielle æra.
Løsning og resultater:
De hårde overflader i restauranten påvirkede
akustikken i rummet negativt og skabte mange
problemer for personale og gæster.
“Støj er et stort problem i restauranten,
og det blev den ofte kritiseret for. Nu får vi
mange komplimenter fra kunderne om maden,
indretningen, men også om den akustiske
komfort," siger hoteldirektør Alexandre
Rondepierre. Rockfon® Mono® Acoustic sort blev
valgt for at understrege det trendy spiseområde.

Tre tips til at skabe et godt akustisk miljø i
velkomstområde og bar.
1. Brug meget lydabsorberende materiale til
at kontrollere støjniveauet.
2. Gå efter afrundede kanter eller
tredimensionelle egenskaber for at bryde
de glatte overflader, der reflekterer støj.
3. Tilføj kunst, grønne planter og
kunsthåndværk i og omkring
velkomstområde og bar.
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Spiseområde
Alle restauranter fokuserer meget på deres mad og indretning, men
mange af dem har et alvorligt støjproblem, der påvirker kunder og
personale og skader virksomheden. Flere end 1 ud af 4 adspurgte
fortæller, at de har fået forkert mad, når de spiser ude, på grund af
støjniveauet1. Hvis du opnår det rigtige lydniveau, dræber det støjen og
øger stemningen.

1. Kilde: https://rnid.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/SpeakEasy-report.pdf)
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Design
Moderne design af restauranter har tendens
til at være minimalistisk med åbne køkkener,
hårde, glatte overflader og materialer som
beton, træ og glas. Disse design skaber
betagende visuelle oplevelser, men et
forfærdeligt indeklima, der kan skræmme
potentielle kunder væk.

9 ud af 10 adspurgte synes, at
baggrundsstøj er det største
problem, når de spiser ude.

Gør spiseoplevelsen endnu bedre
At spise på en restaurant handler ikke kun
om god og spændende mad og design.
Det handler om at skabe særlige øjeblikke
sammen med de mennesker, du er i selskab
med. Derfor er det så vigtigt, at folk kan høre,
hvad de andre ved bordet siger, uden at de
skal hæve stemmen. Det forekommer ofte, at
folk tvinges til at tale højt. Det tvinger andre
til at gøre det samme, hvilket er med til at
eskalere og hurtigt hæve støjniveauet. Det
kaldes Lombard-effekten.

Dixon, Luke, Speak Easy Report:
Hearing the views of your customers

Restaurantgæster vil gerne føle sig godt tilpas,
næsten som om de var hjemme, og nyde
stemningen i restauranten i lige så høj grad
som maden.

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® Eclipse™ vægabsorbent
Disse æstetiske, rammeløse akustiske
vægløsninger er perfekte til restauranter,
der ønsker et rent, minimalistisk design.
Vægabsorbenterne kan bruges alene eller er
det ideelle supplement til ethvert rum, da de
giver ekstra lydabsorption og dermed dæmper
støjniveauet.

Multifunktionelle spisesteder
Restauranter skal ofte rumme større grupper af
mennesker, og derfor har de separate rum til
særlige fester eller forretningsarrangementer.
Sådanne områder er fantastiske, fordi de kan
reserveres til særlige arrangementer eller
bruges som en del af spiseområdet, når de ikke
er booket til fester. Da de tjener et dobbelt
formål, er det vigtigt, at disse rum har samme
visuelle og akustiske æstetik som resten af
spiseområdet. Det skal ikke føles, som om de
er afskåret fra resten af restauranten.
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Læg en dæmper på støjen, ikke stemningen
Indretningsløsninger til spiseområder

Dårlig akustik i restauranter bliver bemærket af kunderne – og de er ikke
bange for at gøre opmærksom på det. Ifølge en enkelt undersøgelse var
79 % af kunderne tæt på at forlade en restaurant, café eller pub før tid,
fordi der var for støjende. Dårlig akustik kan ikke ignoreres i restauranter.

Fokus på produkter
Rockfon Eclipse®
Denne innovative og æstetisk tiltalende rammeløse
akustikloftflåde tilbyder fremragende lydabsorption.
Løsningen er et godt supplement til en minimalistisk
restaurant.
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Den akustiske løsning er hurtig og nem at installere
og perfekt til et nyt restaurantkoncept eller et
eksisterende koncept, hvor man ønsker at forbedre
det akustiske miljø.

Tips til akustisk design

Le Petit Sabayon
Paris, Frankrig
Udfordring:
Ejerne af denne lille restaurant i udkanten af
Paris renoverede en allerede eksisterende
restaurant og fjernede tæpper og gardiner. Det
skabte et mere raffineret og frisk udtryk, men
gav til gengæld problemer med det akustiske
miljø.
Løsning og resultater:
Det viste sig hurtigt, at der var for meget støj
i restauranten, hvilket forstyrrede både gæster
og medarbejdere. For at komme den dårlige
akustik i restauranten til livs valgte ejerne
Rockfon Eclipse® på grund af produktets høje
lydabsorption og diskrete æstetik.

Tre tips til at skabe den perfekte akustiske
atmosfære i spiseområdet.
1. Brug meget lydabsorberende lofter og
vægløsninger til at dæmpe støjniveauet.
2. Tilføj andre porøse materialer i
spiseområdet som f.eks. duge, tæpper
og stole med stof.
3. Tilføj ekstra lydabsorberende materiale
under bordene og filtfaner under stolene.

CASESTUDIE
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Køkken
Restaurantkøkkener er travle og
belastede områder, hvor tempo,
konsistens, kommunikation
og hygiejne er afgørende
succeskriterier, der kræver et
gennemtænkt design af køkkenet.

16 Guide til restaurantsektoren

Her er det produkt, vi anbefaler
Rockfon Hygienic®
Rockfon Hygienic er en ikke-hygroskopisk,
holdbar og specialbehandlet loftplade, som er
perfekt til områder, 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.

Når vi taler højere
for at blive hørt,
øges støjniveauet
og gør rummet
endnu mere
støjende. Det
kaldes Lombardeffekten.
Pascal van Dort,
Global Acoustics Ambassador

Et rent køkken
Hygiejne er afgørende for alle køkkener,
og derfor er hygiejnereglerne så høje og
inspektionerne så hyppige. Det er meget
vigtigt i disse områder, at byggematerialerne,
herunder loftet, kan rengøres og desinficeres
regelmæssigt. Det er også vigtigt, at
byggematerialerne i rummet ikke bidrager til
spredning af mikroorganismer og bakterier.

Et sundt køkken
Køkkener er travle områder med masser af
aktivitet og reflekterende overflader. Disse
designkrav, der er gode i forhold til hygiejne
og renlighed, er til gengæld forfærdelige for
akustikken. Kokke, der taler sammen, ovne og
grill, der brummer og er rygende varme, gryder
og pander, der slår mod hinanden – det hele er
med til at skabe et støjkaos, der kan forstyrre
gæsterne og skabe et usundt arbejdsmiljø.

Tips til akustisk design
To tips til at skabe et ideelt akustisk rum i
køkkenet.
1. Brug lydabsorberende løsninger, der
overholder de strengeste hygiejneregler
og sikkerhedsreguleringer, og som er
modstandsdygtige over for skimmel og
bakterier.
2. Sørg for, at lydabsorptionen er høj og
dermed undgå, at lyde kastes rundt
mellem overfladerne.
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Fantastisk hygiejne, der lyder smukt
Indretningsløsninger til køkkenområder

Det livlige køkkenmiljø kræver et gennemtænkt design, der er
hygiejnisk og forhindrer, at lydniveauet eskalerer, så kokke og
andre, der arbejder i køkkenet, sikres et godt arbejdsmiljø, og
gæsterne kan nyde maden foran dem uden at blive distraheret.

Fokus på produkter
Rockfon® System T24 A/E ECR™
Rockfon System T24 A/E ECR er et loftsystem, der
egner sig til fugtige og aggressive miljøer, for eksempel
køkkener, hvor korrosionsbestandighed, lang levetid
og sikkerhed er vigtige faktorer. Kombineret med vores
stenuldsplader får du en solid, holdbar løsning.
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Komponenterne til dette klasse D ECR-skinnesystem
er fremstillet af malet galvaniseret stål Z 275 og
overholder dermed de højeste klasse D-krav til
korrosionsbestandighed i henhold til EN13964.
Tilbehøret til systemet er produceret med samme
høje korrosionsbestandighed.

81 % af alle britiske
kokke har oplevet
dårlig mental sundhed i
løbet af deres karriere.
Næsten halvdelen
mener, at der ikke
bliver gjort nok for at
forbedre deres psykiske
velbefindende på
arbejdspladsen.
Kilde: Food Service Equipment Journal

(link: https://www.foodserviceequipmentjournal.com/experts-view -howkitchens-can-be-designed-to-support-the-mental-health-of-chefs/)

Brasserie Astoria
Stockholm, Sverige
Udfordring:
Her skulle skabes en indbydende restaurant
med en international vibe i det restaurerede
Astoria House, en tidligere biograf, på
Nybrogatan i Stockholm.
Løsning og resultater:
I Brasseri Astorias nederste bar og i flere
andre rum bidrager den elegante akustikpuds,
Rockfon Mono Acoustic, i luksuriøse,
dæmpede farver, sammen med lyddæmpning i
verdensklasse, til velvære for gæsterne. Ønsket
er at gæsterne skal blive længe og komme
igen og igen. “Vi har tidligere arbejdet med
Rockfon Mono Acoustic, så det var et let valg,”
siger Ida Wanler hos Joyn Studio. “Sammen
med det biofile design skabes den samme
følelse og varme som i et smukt orangeri.”
CASESTUDIE
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Toiletter
Privatliv og god hygiejne på toilettet gør kunderne
trygge. Selvom de keramiske vægge og andre hårde
overflader på toiletter er velegnede i forhold til hygiejne
og renlighed, er de ikke ideelle, når man gerne vil
føle sig uforstyrret. Det er derfor vigtigt at se på
akustikløsninger, der dæmper lydrefleksionen, men som
også kan holde til den regelmæssige rengøring, der er
nødvendig i disse områder.
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Tips til akustisk design
To tips til at skabe et ideelt akustisk rum på toilettet.
1. Brug lydabsorberende løsninger, der
overholder de strengeste hygiejneregler
og sikkerhedsreguleringer, og som er
modstandsdygtige over for skimmel og bakterier.

Hold tingene rene
For at forhindre støj på toilettet er det vigtigt
at finde en akustisk løsning, der dæmper lyden,
men som også kan klare grundig rengøring, der
er hårdt for materialet. Det er også vigtigt, at
de byggematerialer, der anvendes på toiletter,
ikke bidrager til spredning af mikroorganismer.

2. Sørg for, at lydabsorptionen er høj og dermed
undgå, at lyde kastes rundt mellem overfladerne.

Her er nogle af de produkter, vi anbefaler
Rockfon Color-all®
Vores Rockfon Color-all-serie fås i 34 eksklusive
farver til akustikloft- og vægløsninger, der er med til
at inspirere og forbedre rummet. Det er fremstillet
af stenuld og bidrager derfor ikke til spredning af
bakterier.
Rockfon Hygienic®

Rockfon Blanka®
Rockfon Blanka loftet er vores hvideste og mest
lysstærke plade, men den giver også markedets
bedste akustik. Vi ved, at toiletter er aggressive
miljøer, men bare rolig, vi tager hånd om tingene
for dig. Rockfon Blanka har en meget slidstærk
overflade, der er modstandsdygtig over for snavs
og nem at rengøre.

Rockfon Hygienic er en ikke-hygroskopisk, holdbar
og specialbehandlet loftplade, som er perfekt til
opholdsrum, hvor hyppig rengøring er påkrævet.
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Produktspecifikationer for restauranter
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
Color-all®

Lydabsorption

αw: op til 1,00 (klasse A)

αw: op til 1,00 (klasse A)

αw: op til 1,00 (klasse A)

Direkte lydisolering

Rw = 22 dB

–

–

Overfladeholdbarhed

–

Holdbarhed og resistens
over for snavs. Resistens
over for vådskrubning

–

Slagfasthed

–

Klasse 3A (låseclips)

–

Lysrefleksion

87 % lysrefleksion
>99 % lysdiffusion

87 % lysrefleksion
>99 % lysdiffusion

Farveafhængig

Rengøring

Støvsugning

Støvsugning, fugtig klud

Støvsugning

Egenskaber

Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer

Fugtmodstand og formstabilitet

Reaktion på brand

Miljø

Op til 100 % RH

A2-s1,d0

A1
Color-All Mercury:
Klasse A2-s1,d0

A1

Genanvendelig

*(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.
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Rockfon®
Sonar®

Rockfon®
Hygienic™

Rockfon
Eclipse®

Rockfon® Eclipse™
vægabsorbent

αw: op til 1,00 (klasse A)

αw: 1,00 (klasse A)

Aeq (m2/element)

Aeq (m2/element)

–

–

–

–

–

Forbedret holdbarhed og
resistens over for snavs.

–

–

–

–

–

–

85 %

85 %

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

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

Støvsugning

Støvsugning, fugtig klud,
damp*

Støvsugning, fugtig klud

Støvsugning, fugtig klud

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.

Op til 100 % RH

A1

A1

A1 Rockfon Eclipse
Rektangel 2360: A2-s1,d0

A1 Rockfon Eclipse
Rektangulær 2360:
A2‑s1,d0

Genanvendelig
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Det rette produkt til det rette rum
Gæsterne vil gerne føle sig hjemme, når de går på restaurant – et sted, hvor de kan
nyde godt selskab og god mad. Vi oplever i stigende grad, at akustikken spiller en
rolle for spiseoplevelsen. Det afføder hurtigt i kritik og dårlige kundeanmeldelser, og
akustikken påvirker ikke kun oplevelsen af rummet, men i lige så høj grad hvordan vi
smager og opfatter maden. Tag et kig på vores oversigt for at se, hvilke produkter vi
anbefaler til den perfekte kombination af stil og akustisk komfort.

INDGANG OG BAR
Støjdæmpning

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

SPISEOMRÅDE
Klar tale og støjreduktion

Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon Blanka®
Rockfon Color-all®
Rockfon Eclipse®
Rockfon® Eclipse™ vægabsorbent
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KØKKEN
Støjdæmpning og hygiejne

Rockfon® Hygenic™

TOILETTER
Privatliv og hygiejne

Rockfon Blanka®
Rockfon Hygienic®
Rockfon Color-all®
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Rockfon® Mono® Acoustic Flecto
– lige så smukt som det lyder
Skab komfortable og stilfulde rum,
der vækker inspiration. Rockfon
Mono Acoustic Flecto har en lys hvid
overflade, der er fleksibel nok til, at
den kan bøjes eller bukkes, så du kan
installere den på et hvilket som helst
loft eller enhver væg, hvilket giver et
fantastisk akustisk design i ethvert rum.
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En unik fleksibel, ubrudt akustikløsning, 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 Flecto giver dig mulighed for at
kurve overfladen på akustikpladen helt ned
til en radius på 1500 mm.

Indflydelsen fra
Rockfon Color-all®
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 i restrauranten.
• Vælg blandt alt fra raffinerede til klare, langtidsholdbare farver
• E
 t omfattende udvalg af kanter med delvist skjulte og skjulte
skinner i en lang række modulmål
• G
 iv væggene et strejf farve, sæt stemningen i restauranten,
og skab et iøjnefaldende design
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Vi er en
bæredygtig
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.
Restauranter bliver løbende renoveret
og opgraderet, hvilket påvirker
byggematerialernes miljømæssige fodaftryk.
Disse ændringer betyder, at du har brug for
byggematerialer, der har en positiv indvirkning
på mennesker og planeten.
Heldigvis har over 90 % af vores produkter en
såkaldt Cradle to Cradle-certificering i Bronze
og Sølv, hvilket betyder, at når du vælger
Rockfon, får du mere end bare et fantastisk
produkt – du får et ægte engagement i en
mere bæredygtig fremtid.
Stenuld et fuldt ud bæredygtigt produkt, der
indgår i et lukket kredsløb. Vores produkter kan
genbruges igen og igen, uden at kvaliteten
forringes, og 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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I 2019 blev
der indsamlet
159.000 ton
stenuld til
genbrug.

Bewley's Cafe
Dublin, Irland
Udfordring:
Det ikoniske vartegn for Dublin, Bewley's Cafe
på Grafton Street, blev genåbnet efter en
restaurering til 12 millioner euro. Målet med
renoveringen var at modernisere rummet og
forbedre det akustiske miljø – samtidig med
at man respekterede caféens originalitet og
autenticitet.
Løsninger og resultater:
Brendan Duffy fra Gilligan Architects valgte
Rockfon® Mono® Acoustic lofter for at
forbedre akustikken indendørs og reducere
efterklangstiden med 35 %. Arkitekterne valgte
Rockfon Mono akustik, fordi "den glatte puds
i Rockfon Mono Acoustic giver en ubrudt
overflade svarende til det oprindelige loft."
Bewleys Assistant General Manager var tilfreds
med resultatet: "Inden vi fik det nye loft, kunne
støjniveauet blive meget højt, hvilket gjorde
det svært at høre, hvad andre sagde. Nu har
atmosfæren i caféen ændret sig – den er meget
roligere og mere afslappet."
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 er Mmm inden for restauranter
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 skaber en sjov og
behagelig atmosfære, der får maden til at smage
bedre.
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
restaurantprojekt.

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 restaurantprojekt.
Vores onlineressourcer
Udforsk vores websted for solide
beregninger, instruktionsvideoer, dokumenter
og et omfattende BIM-bibliotek 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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Lad os holde kontakten
Ring til os, hvad enten du har brug for rådgivning om at
få det rigtige akustiske miljø til dit projekt, ønsker at høre
mere om et af vores produkter eller bare har brug for
teknisk support. Vi er her for at hjælpe.

46 56 21 22
Tal med en ekspert

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

Sounds Beautiful
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