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Rockfon Fusion er en hvit designhimling utviklet med fokus på både 
estetikk og funksjonalitet.

Rockfon Fusion er kjennetegnet ved et diskret og minimalistisk 
design, hvor en smal, anodisert aluminiumsprofil gir inntrykket av å 
skjære seg ned gjennom de rene hvite flatene. Himlingen har en helt 
unik identitet og fremtrer rolig og klar – og er samtidig en dynamisk 
lek med lange linjer som fremhever retningen i ethvert lokale.

PRISVINNENDE DESIGN 
MED EN UNIK IDENTITET

Rockfon Fusion er hedret  
med Den Danske Designpris



FUSE CUTTING EDGE 
DESIGN AND SUPERIOR 
TECHNOLOGY 



Rockfon Fusion er en toppmoderne og eksklusiv himling som samler 
alt det beste i prosessen rundt teknisk himlingsdesign.

Aluprofilene er plassert enten fremhevet eller tilbaketrukket. Og 
for å understreke skarpheten er himlingsplatenes spesielle H-kant 
helt vinkelrett. Samtidig gir Rockfon’s elegante X-kant et monolittisk 
himlingsuttrykk, hvor skjøtene i tverretningen er nesten usynlige.

EN FUSJON AV  
DESIGN OG KOMFORT
Rockfon Fusion integrerer det hele, hvis ønsket er en dynamisk designhimling som 
kan fungere i mange forskjellige romtyper.

Fusjonen av estetikk og funksjonalitet gjør Rockfon Fusion til et opplagt valg i alt fra
det minste kontor til de største konferanserom, om visjonen enten er innovativt
design, god akustisk eller et optimalt inneklima. Rockfon Fusion ligger i den beste 
lydabsorpsjonsklassen (klasse A) og er dermed en av de mest effektive himlinger for å 
dempe støy og etterklang i ethvert rom.LE34,  BALLERUP

Fremhevet aluprofil Tilbaketrukket aluprofil

X-kant



Rockfon Fusion kommer i to overflatevarianter  
– Rockfon® Sonar® og Rockfon® Blanka™.

Især den nyutviklede og helt superhvite overflaten på Rockfon 
Blanka Fusion fremhever på perfekt vis interiørarkitekturens 
detaljer og nyanser, og profilen skaper en flott kontrast mellom 
aluminium og den kritthvite himlingsoverflaten. Designet 
vitner om renhet og eleganse og gjør at brukerne føler at de er 
gått inn i et spesielt rom.

Den nye, hvite steinullshimlingen som løfter hvithet til et 
høyere nivå, er skapt etter flere års forskning og utvikling. 
Og med Rockfon Blanka Fusion, som har en helmatt, glatt 
og ekstra-hvit overflate, får arkitekten virkelig å gjøre 
med et nybrudd innenfor lyse nyanser og supermoderne 
himlingsinnredning som peker mot helt nye tider.

Hemmeligheten bak den nye hvitere og glattere 
akustikkhimlingen er en spesiell overflatemaling som også blir 
brukt på amerikanske romfartøy. Malingen består av en rekke 
mikrokjeramiske kuler som reflekterer lyset og sprer det lengre 
inn i rommet enn en alminnelig overflatemaling.

Rockfon Blanka Fusion har derfor den helt riktige 
kombinasjonen av høy lysrefleksjon og god lysdiffusjon, som gir 
en jevn og regelmessig spredning av det naturlige lyset i et rom 
og derfor reduserer behovet for kunstig lys. Høy lysrefleksjon 
og lysdiffusjon bidrar til energibesparelser og et lyst og 
komfortabelt inneklima. Og lyskomfort er samtidig viktig for 
den personlige trivsel og arbeidseffektiviteten.

FUSJONEN AV HØYESTE KVALITET
OG DEN HVITESTE HVITE NOENSINNE

DANSKE BANK,  KGS.  LYNGBY

ROCKFON® BLANKA™ FUSION™



Ny og forbedret produksjonsteknologi betyr at Rockfon Fusion nå 

både har blitt en mer økonomisk løsning og mye enklere å montere. 

Aluminiumsprofilen, som tidligere gikk i tverrgående retning, er 

fjernet, hvilket gir færre komponenter å installere og derfor færre 

materialomkostninger.

FUSJONEN AV NORDISK DESIGN 
OG ENKEL INSTALLASJON

Rockfon Fusions helt unike identitet er 
kombinasjonen av aluminiumsprofilene som 
fungerer enten fremhevet eller tilbaketrukket, og 
himlingsplatenes helt vinkelrette H-kant, som 
fremhever designhimlingens strømlinjede skarphet.



Lydabsorpsjon

αw: 1,00 (Klasse A)

Reaksjon på brann

A1

Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH 
1/C/0N

Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for 
mikroorganismer

Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Inneklima

Et utvalg av Rockfon produktet har 
blitt tildelt

ROCKFON FUSION
FUSJONEN AV PRISBELØNNET DESIGN OG DET BESTE INNENFOR INNEKLIMA

EGENSKAPER

Rockfon Fusion er hedret med  
Den Danske Designpris

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Rockfon® Blanka™ Fusion™ 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

Rockfon Fusion® Sonar® 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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Materialspecifications

General tolerance: ± 0.2 mm and ± 1°30'          (unless otherwise indicated)
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Inner radius = 1* material thickness     (unless otherwise indicated)
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KOMPONENTER

OVERSIKTSTEGNING

1. Bæreprofil 2. Nedre bæreprofil  
(fremhevet/tilbaketrukket)

3. Kantprofil
(standard/alu)

5. DLC-klips 7. Fjær 8. Montasjevinkel

4. Avstandsholder 

6. Opphengspendel
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