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Vi tar design til et 
HØYERE NIVÅ

Akustiske himlinger og veggløsninger  
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helhetlig, kurvet og fargerik
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Nedhengte akustiske løsninger er i stadig utvikling og beveger seg nå videre fra 
de svært etterspurte profilsystemene. De endrer fasong, skjuler profilsystemet og 
tilfører kurver og farger. Noen ganger svever til og med selve himlingen i løse 

luften og henger på vegger. De gjør dette for å tilfredsstille kravene som følger av de 
siste trendene innenfor arkitektur og interiørdesign. Enten man ønsker multifunksjonelle 
eller monolittiske løsninger, minimalistiske eller inspirerte av naturen, ønsker å 
kombinere gammelt med nytt, er akustiske himlinger og veggabsorbenter under stadig 
utvikling. I denne utgaven av INSPIRED BY YOU ser vi nærmere på prosjekter som flytter 
grensene for akustisk kontroll. Det er på tide å endre syn på nedhengte himlinger. 
 
Vi inviterer deg til å utforske løsningene både her og på nettet: www.rockfon.no/
inspiredbyyou
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Prosjekt: Kaisa House, Helsinki FI

Arkitekter: Selina Anttinen + Vesa Oiva, 

Anttinen Oiva Architects (AOA)

Himling + vegger: Industrial Opal + MONO

NEDHENGTE HIMLINGER I UTVIKLING
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UBRUTT SAMSPILL

U B R U T T
S A M S P I L L

Monolittisk arkitektur 

anses for å være 

en av de viktigste 

designtrendene de siste 20 årene 

og retningen leker med vår følelse 

av linjer og dimensjoner.
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UBRUTT SAMSPILL

Prosjekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale Storbritannia

Interiørdesign: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Himling: MONO
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UBRUTT SAMSPILLUBRUTT SAMSPILL

Det å overføre en monolittisk estetikk til interiøret, 
kan være en stor teknisk utfordring, særlig når det 
handler om himlingen. Arkitekter ønsker gjerne en 
ubrutt overflate, noe som gjør at det kan bli vanskelig 
å kontrollere akustikken eller gi enkel tilgang til de 
tekniske installasjonene i hulrommet over himlingen. 
Monolittisk arkitektur inkluderer ofte sterke former 
og rå, harde overflater, som kan gjøre akustikken i et 
rom svært dårlig. Videre vil arkitekter og kunder ofte 
gjerne unngå å bruke standard profilsystem, særlig når 
de ønsker å unngå å bryte opp en ren, minimalistisk 
overflate.

EN REFLEKSJON AV PERSONLIGHET
Ta for eksempel ASTRUP FEARNLEY MUSEET i Oslo – 
et samarbeid mellom Renzo Piano Building Workshop 
og Narud Stokke Wiig arkitekter. Dette arkitektoniske 
mesterverket er plassert i det nye Tjuvholmen-
området, like utenfor havnen i Oslo. Astrup Fearnley 
Museet er mer enn bare et museum for moderne kunst, 
det er også et større kompleks som inkluderer museet, 

kontorlokaler, en park, strand og en havnepromenade. 
De tømmerkledde bygningene er skjermet under et 
tilstøtende, bølgende glasstak inspirert av seilene på 
skipene som fortsatt trafikkerer havnen. “Dette er et 
ikonisk kompleks midt i sentrum av byen,” forklarer 
Hossam Gadalla, arkitekt på prosjektet. “Taket forener 
alle de ulike aktiviteter under en samlet enhet.” 

Da designteamet skulle tegne kunstgalleriene på 
museet, ønsket de en monolittisk himling med de 
samme linjene som taket. “Vi ønsket en himling som 
var nøytral og markant – nøytral fordi den ikke måtte 
overskygge de utstilte arbeidene, men likevel markant 
fordi den måtte reflektere personligheten til taket.” 
Samtidig måtte himlingen tilfredsstille en lang rekke 
akustiske og tekniske krav. “Vi ble svært imponert over 
Rockfon. Kvaliteten på himlingssystemet MONO gjør 
det mulig for oss å oppnå det vi ønsker både teknisk 
og arkitektonisk. Rockfon forstår arkitektur og vi gjorde 
et godt valg. Når du ser opp, ser du trebjelkene og 
himlingen som strekker seg over mellomrommene 
med de samme doble buene som taket.” 

6



UBRUTT SAMSPILL

Prosjekt: Astrup Fearnley Museet, Oslo

Arkitekter: Renzo Piano Building Workshop 

og Narud Stokke Wiig Architects

Himling: MONO

NÅR DU SER OPP, 
SER DU TREBJELKENE OG 

HIMLINGEN SOM 
STREKKER SEG OVER 
MELLOMROMMENE 
MED DE SAMME DOBLE BUENE 
SOM TAKET

HOSSAM GADALLA
Nordic Office of Architecture 7
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UBRUTT SAMSPILL

Prosjekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale Storbritannia

Interiørdesign: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Himling: MONO

FREMHEV OVERFLATER,  
KONTROLLER LYD
Men monolittiske himlinger er ikke forbeholdt kulturbygninger 
som Astrup Fearnley Museet. Over Nordsjøen i Storbritannia 
besluttet ROCHDALE METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL 
å bygge et nytt rådhus. Planen var å samle de ansatte som 
arbeidet på 33 forskjellige steder rundt om i byen i ett sentralt 
kontorbygg. Architects FaulknerBrowns ble valgt til å designe 
den nye bygningen.

Bygningen består av både kontorlokaler, bibliotek og 
servicekontor, og bygningen er designet for å være åpen og 
gjøre tjenestene mer tilgjengelige. Det var et sterkt ønske 
om ikke å dele opp bygningen for mye, men samtidig måtte 
designen være tydelig nok til å gi struktur og visuelle signaler 
til de ulike brukergruppene. Himlingen spiller en viktig rolle 
for å oppnå dette. Den bidrar til å avgrense områder og 
tilføre den åpne designen eleganse, samtidig som den bidrar 
til å kontrollere akustikken. Som gigantiske bånd bidrar 
himlingene til å forene gulv og rom til en forståelig helhet. 
Her igjen fremhever den monolittiske himlingen MONO ikke 
bare bruken av rå overflater andre steder i bygningen, men 
leder også blikket gjennom bygningen og skaper akustisk 
komfort.
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UBRUTT SAMSPILL

Prosjekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale Storbritannia

Interiørdesign: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Himling: MONO
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Prosjekt: Tetra Pak Innovation Centre, Modena, Italia

Arkitekter: 1+1=1 (Claudio Silvestrin, Giuliana Salmaso) + Trombini Studio (Stefano Trombini)

Bilder: Stefano Trombini

Himling: MONO

BRYT MED TRADISJONEN
I TETRA PAK INNOVATION CENTRE i 
Modena, Italia ønsket den verdensberømte 
emballasjeprodusenten å bygge om en 
gammel gårdsbygning til et nytt FoU-senter. 
“Oversiktlighet, fleksibilitet, sikkerhet, 
automatiske løsninger og velvære var de 
sentrale prinsippene”, sier arkitekt Stefano 
Trombini. “Prosjektet hadde som mål å bevare 
den opprinnelige arkitekturen, fortolke den 
symbolsk gjennom valget av materialer samt 
å åpne opp for så mye naturlig belysning som 
mulig.”

Ved valg av himling nektet arkitektene i 
1+1=1 og Trombini Studio å følge de de kaller 
den “industrielle logikken” til himlinger i 
profilsystem. Som Trombini påpeker, “Flere tusen 
år med arkitekturhistorie viser skjønnheten til 
monolittiske løsninger – lineære, unike, enkle. 
Så hvorfor har vi siden 1960-tallet sett himlinger 
som har samme form – standardiserte, modulære, 
demonterbare, perforerte, forvirrende? Dette 
er ikke god arkitektur.” Istedenfor valgte de en 
monolittisk himling, fordi den ville utgjøre en 
“integrert og uunnværlig del av prosjektet. 
Den måtte estetisk og funksjonelt leve opp til 

konseptet. Himlingen måtte passe til prosjektet 
og ikke omvendt.” Løsningen måtte også gi 
tilstrekkelig akustikk i ekstra travle lokaler, og 
dette var bakgrunnen for valget av MONO 
fra Rockfon. Så det er ikke overraskende at 
bygningen stakk av med førsteplassen i kåringen 
Best Large Workplaces in Europe 2012, arrangert 
av Great Place to Work®.

UBRUTT SAMSPILL
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MONO
Cécile Vassort
Group Product Manager i Rockfon

Da Rockfons designere og ingeniører begynte 
arbeidet med en monolittisk himling, kombinerte 
de fleksibiliteten til to montasjesystemer – et 
nedhengt profilsystem og montering direkte på 
bjelkelaget – med spesialutviklede akustiske plater 
fra Rockfon. Skjøtene mellom platene blir deretter 
sparklet, og overflaten pusses til en jevn flate.

Horisontalt eller vertikalt, skrånende eller 
buet, hvit eller med egendefinerte farger, kan 
MONO tilpasses alle rom. Løsningen er også 
enkel å integrere med belysning, HVAC (varme, 
ventilasjon og luftkondisjonering) -systemer og 
inspeksjonsluker. Med noen av de beste akustiske 
egenskapene som finnes på markedet i dag, gir 
MONO høy lydabsorpsjon, en betydelig reduksjon 
i etterklangstiden for forbedret taleforståelse, 
samtidig som løsningen gir de samme velkjente 
fordelene til en Rockfon-himling med en 
kjerne av steinull, som høy brannsikkerhet og 
motstandsevne mot fuktighet.

CÉCILE VASSORT
Rockfon
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VAKRE KURVER VAKRE KURVER

Prosjekt: Renovering av Hôtel-Dieu, Vieux-Port, Marseille, Frankrike

Kunde: InterContinental Hotels Group

Arkitekt: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Interiørdesign: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Bilde: Eric Cuvillier

Himling: MONO
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V A K R E 
K U R V E R

Hvis du tror at kurver 

og profiler utelukker 

hverandre må du tro 

om igjen. Her er fire eksempler 

som beviser dette.

VAKRE KURVER
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I 2012 nådde bruken av kurver i 
arkitekturen overskriftene, da det britiske 
utdanningsdepartementet besluttet at det ikke 
skulle brukes kurver i nye skolebygg. Det ble 
betraktet som en arkitektonisk ekstravaganse 
og ansett som for kostbart, mens rette linjer 
var in. Hvorfor? Fordi byråkratene besluttet 
at kurver ikke var funksjonelle og bare økte 
byggekostnadene. Men med en slik kategorisk 
avvisning av bruk av kurver overser man at 
arkitektoniske valg sjelden er svart-hvitt. Når 
de står overfor utfordrende prosjekter, har 
designerne behov for det komplette utvalget av 
geometriske former.

Et kjøpesenter, et hotell, et historisk teater og et 
universitetsbibliotek. INSPIRED BY YOU tar deg 
med på innsiden av fire prosjekter hvor bruk av 
kurver ikke var et arkitektonisk innfall, men et 
helt nødvendig valg for å sikre god akustikk og 
et godt arkitektonisk resultat.

VAKRE KURVER VAKRE KURVER

Prosjekt: Puerto Venecia, Zaragoza, Spania

Arkitekt: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entreprenør: Oproler

Installatør: Europlac 2002

Himling: MONO

16



MED BØLGER I HIMLINGEN
I oktober 2012 fant den spanske byen Zaragoza 
veien til rekordbøkene som hjem for det 
største kjøpesenteret i Europa. Med en kino, 
fornøyelsespark og over 150 butikker, har 
PUERTO VENECIA på 206 000 m2 noe for alle. 
Kafeer og restauranter ligger langs en kanal som 
bukter seg gjennom anlegget og en kunstig 
innsjø ligger midt i hjertet av et utendørs 
aktivitetsområde.

Siden vann spilte en så sentral rolle utendørs, så 
designerne på hvordan de kunne overføre denne 
følelsen til arealet innendørs. Dette er grunnen 
til at arkitekt Eduardo Simarro i L-35 Arquitectos 
besluttet å rette blikket opp. Simarro forklarer: 
“På et område av denne størrelsen – 200 m langt 
og 24 m bredt – hvor flere tusen mennesker 
møtes, er det helt nødvendig å dempe 
akustikken og kontrollere gjenklangen. Derfor 
er det særlig viktig å arbeide med de horisontale 
flatene, siden nesten alle de vertikale flatene er 
glassvinduer.” Han designet kjøpesenteret med 
et bånd av hvite himlingsplater som går ned mot 
midten, en løsning som bringer tankene hen på 
hvordan vannet strømmer i innsjøen utenfor.

Ved første øyekast er det lett å tro at himlingen 
er laget av gips, men det er 3 500 m2 
lydabsorberende MONO fra Rockfon. Himlingen 
er langt mer enn et kunstnerisk uttrykk, og 
bidrar til å kontrollere akustikken i det enorme 
kjøpesenteret. “Rockfon er et naturlig valg på 
grunn av de gode lydabsorberende egenskapene 
og det estetiske uttrykket. Det er svært enkelt å 
arbeide med produktene og steinullkjernen er 
et førsteklasses materiale”, sier Mariano Velilla, 
installatør hos Europlac 2002.

VAKRE KURVER

LYDDEMPING OG 
KONTROLL OVER 
ETTERKLANG ER HELT 
ESSENSIELT



17



VAKRE KURVER VAKRE KURVER
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Prosjekt: Puerto Venecia, Zaragoza, Spania

Arkitekt: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entreprenør: Oproler

Installatør: Europlac 2002

Himling: MONO

VAKRE KURVER
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MED BLIKK FOR FORTIDEN
Noen ganger er kurver ganske enkelt uunngåelig. 
Det majestetiske INTERCONTINENTAL 
MARSEILLE – HOTEL DIEU åpnet i april 
2013 og ble umiddelbart et landemerke i den 
berømte franske Middelhavsbyen. Hotellet er 
en fullstendig restaurering av det ærverdige 
Hôtel-Dieu, et hospital som daterer tilbake 
til middelalderen, og som kan skilte med en 
kokk med Michelin-stjerner, et luksuriøst spa, 
et innendørs basseng og en stab som står til 
rådighet hele døgnet. I tillegg har hotellet 
kurver ... i massevis. Fra vindusbuene til den 
virvlende trappen, Art Nouveau-lobbyen til 
buegangene, fasaden til de velvede himlingene 
– det er kurver overalt.

Sjefsarkitekt Anthony Béchu i det Marseille-
baserte arkitektfirmaet Tangram Architectes 
innledet et samarbeid med Volume ABC og 
den verdensberømte interiørdesigneren Jean 
Philippe Nuel. Når de designet fellesområdene 
på hotellet (resepsjon, møterom, medierom, 
bar, restaurant, basseng og treningssenter), 
valgte de en himling som kunne tilpasses alle 
deres behov, og akustikk var øverst på listen. For 
eksempel er kultursenteret som befinner seg i 1. 
etasje i nærheten av grunnmuren et vindusløst 
rom med velvede himlinger, ubehandlede 
steinvegger og mørkt tregulv. Den vakre 
og rolige MONO sørger for lysrefleksjon og 
akustikk.

Fordelene med MONO himlingssystem er 
også diskret til stede i treningsrommet. Med 
vinduer som går fra gulv til himling på tre 
sider, er man sikret en fantastisk utsikt over 
Vieux-Port. De buede vinduene gjenspeiles 
i den jevne overgangen mellom himlingen 
og den fjerde veggen over et gigantisk speil. 
Kommunikasjonssjef Emmanuel Dujardin i 
Tangram Architectes forklarer: “Bygningen er 
et verneverdig monument, så vi kunne ikke 
gjøre endringer på det som var gjort av de 
opprinnelige arkitektene. Dette innebar at vi 
måtte bruke materialer fra bl.a. Rockfon, som 
gjorde det mulig å respektere den eksisterende 
arkitekturen samtidig som vi kunne integrere 
vår egen design.”

VAKRE KURVER VAKRE KURVER
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VAKRE KURVER

VI MÅTTE BRUKE 
MATERIALER, 
FRA BL.A. ROCKFON, 
SOM GJORDE 
DET MULIG Å 
RESPEKTERE DEN 
EKSISTERENDE 
ARKITEKTUREN 
SAMTIDIG SOM VI 
KUNNE INTEGRERE VÅR 
EGEN DESIGNProsjekt: Renovering av Hôtel-Dieu, Vieux-Port, Marseille, Frankrike

Kunde: InterContinental Hotels Group

Arkitekt: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Interiørdesign: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Bilde: Eric Cuvillier

Himling: MONO
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VAKRE KURVER VAKRE KURVER

Prosjekt: La Comédie-Française, Paris FR

Arkitekt: Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Himling: MONO
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PRESTASJONER I VERDENSKLASSE
LA COMÉDIE-FRANÇAISE i Paris er hjem for 
Frankrikes nasjonale teater. Kronjuvelen er Salle 
Richelieu, en teatersal i iItalianate-stil, som blir 
ansett som en av de vakreste i verden. Salle 
Richelieu ble åpnet på nytt i januar 2013 etter 
12 måneders renovering. En svært viktig del av 
prosjektet, skjult for publikum var modernisering 
og renovering av Le Dôme (domen), som sitter 
over Salle Richelieu og som gir rom for HVAC-
utstyret.

Ved å omorganisere HVAC-systemene, foreslo 
arkitektene å omgjøre Le Dôme til nyttig lokale 
for de ansatte, i en by som Paris hvor kvadratmeter 
er dyrebare. Renoveringen av Le Dôme frigjorde 
et gulvareal på 250 m2. “Ved å redusere arealet 
reservert for teknisk utstyr, kunne vi ta tilbake 
halvparten av arealet i Le Dôme og fremheve 
smijernsstrukturen laget av Julien Gadet i 1900,” 
forklarer Stéphane Delaby, arkitekt, B&A Studio 
of Architecture. “For å sikre at Comédie-Française 
utnyttet lokalet på best mulig måte både teknisk 
og akustisk, ble MONO montert over hele den 
buede Le Dôme mellom metallstrukturen, som 
ble bevart i sin helhet. Le Dôme er nå et vakkert 
og funksjonelt lokale, fullstendig akustisk isolert 
fra teatersalen i etasjen under.”

VAKRE KURVER



LE DÔME ER NÅ ET 
VAKKERT OG 
FUNKSJONELT ROM
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LADY KAISA
Da universitetet i Helsinki besluttet å bygge et 
nytt sentralt bibliotek lokalisert i et gammelt 
varehus i sentrum av byen, var det få som kunne 
forestille seg hvor fantastisk sluttresultatet skulle 
bli. En av dem som kunne se for seg resultatet 
var Vesa Oiva i Anttinen Oiva Architects (AOA), 
som utarbeidet et tydelig og elegant forslag som 
sier “Biblioteker vil gjennomgå kontinuerlige 
endringer i løpet av de neste 50 årene, noe som 
krever svært fleksible bygninger.”

Hjertet i KAISA HOUSE er et storslagent ovalt 
atrium som går gjennom hele bygningen. 
Buene i atriet harmoniserer med de sterkt buede 
åpningene som er etablert i den vestre delen av 
bygningen. For å fremheve de runde formene 
i atriet er de hvite balkongene på hver etasje 
utformet slik at de gir inntrykk av å henge i luften 
og trekke blikket oppover. 

Balkongveggene forbedrer faktisk akustikken 
i rommet, og skaper et rolig miljø for brukerne 
av biblioteket. For å oppnå den ønskede glatte 
overflaten og de runde formene valgte AOA å 
bruke MONO. Rockfon himlinger brukes også 
andre steder i biblioteket, med Industrial Opal 
installert bak et metallnett. Fra den dagen det 
åpnet vant “Lady Kaisa” både hjertet og sinnene 
til de besøkende, og biblioteket ble også tildelt 
den årlige prisen fra Finnish Critics’ Association 
våren 2012.

VAKRE KURVER VAKRE KURVER
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Prosjekt: Kaisa House, Helsinki FI

Arkitekter: Selina Anttinen + Vesa Oiva, 

Anttinen Oiva Architects (AOA)

Himling + vegger: Industrial Opal + MONO

VAKRE KURVER



DETTE KREVDE 
LØSNINGER 
MED FLEKSIBLE 
BYGGESYSTEMER
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S V E V E N D E
DESIGN

SVEVENDE DESIGN SVEVENDE DESIGN

Prosjekt: Moray Council, Elgin, Storbritannia

Installatør: Linear Projects Ltd 

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

Verden er ikke flat. Det finnes 

trinn og nivåer, topper og daler 

– og vi vet at himmelen langt 

fra er så høyt det er mulig å komme. Når 

det gjelder himlinger finner designerne 

stor inspirasjon fra biomimetikk. Dette gir 

økt etterspørsel etter flere løsninger ved 

spesifisering av himlinger.
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SVEVENDE DESIGN
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BIOMIMETIKK
Biomimetikk (fra det greske ordet bios, som 
betyr liv og mimesis, som betyr imitasjon) 
er en fremvoksende vitenskap. Popularisert 
av biologen Janine Benyus på 1990-tallet, 
ser biomimetikk mot naturen for å finne 
designmessige ideer og inspirasjon. Biomimetikk 
innenfor arkitekturen er enda eldre. For eksempel 
ga Frank Lloyd Wright søylene i Johnson Wax-
bygningen form etter vannliljer. Da ingeniørene 
begynte å bruke bygningens masse for å oppnå 
“treghet” mot temperatursvingninger, var de 
inspirert av de varmeregulerende formene brukt 
i termittuer.

Skyer og hekker har gitt inspirasjon til akustiske 
flåter og bafler. De er den frittsvevende 
løsningen man velger hvis profilsystemer ikke 
kan brukes. Flåter henger horisontalt, parallelt 
eller med en liten vinkel mot bjelkelaget; bafler 
henger vertikalt, ofte plassert sammen i rader 
eller kolonner.

Interiørarkitekter og interiørdesignere føler 
påvirkningen fra biomimetikk, og mange 
designere forsøker også å gjøre rommene mer 
naturlige ved å kontrollere fem faktorer:

FLEKSIBILITET
Naturen er i stadig endring. Landskapet endrer 
seg. Samfunn vokser frem og forsvinner. Mange 
av dagens designere ønsker å skape interiør som 
er modulært og mobilt, hvor de enkelte delene 
kan flyttes fritt rundt uten å forstyrre og endre 
det samlede miljøet.

DESIGN
Naturens former, teksturer og farger er en rik 
kilde til inspirasjon for designere. Noen design 
inspirert av biomimetikk har som mål at de 
skal se ut som et naturelement, mens andre 
forsøker å gjenskape den effekten som skapes av 
naturelementer.

VISUELL KOMFORT
I naturen er det planter og geologiske 
formasjoner som skaper former og skygger, 
modifisert av naturlig lys. Designerne bruker de 
samme prinsippene innendørs.

TERMISK MASSE
Som i termittuene nevnt tidligere, kan 
termisk masse bidra til å redusere behovet for 
oppvarming og nedkjøling av en bygning.

AKUSTIKK
Biomimetikk kan være et tveegget sverd når det 
gjelder akustikk. På den ene siden kan økt bruk 
av naturmaterialer som stein og glass med harde 
og flate overflater, gjøre gjenklang til et problem. 
På den andre siden kan brukerne bruke mykere, 
naturlige former og porøse volum til å dempe og 
redusere lyd.

SVEVENDE DESIGN SVEVENDE DESIGN



STUDY NATURE,  

LOVE NATURE, STAY CLOSE TO NATURE.  

IT WILL NEVER FAIL YOU.

– FRANK LLOYD WRIGHT
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Prosjekt: Le Cap, Sartrouville, Frankrike

Arkitekt + bilder: Jean-Michel Ruols

Himling + vegger: Tropic A

Prosjekt: Velux, Beijing, Kina

Himling: Rockfon Eclipse

Prosjekt: Mail.ru Group, Moskva, Russland

Himling: Fibral Multiflex Baffel

Prosjekt: Electrolux, Evere, Belgia

Arkitekt: Thomas van Havre, Exode Architecture + Chantal d’Udekem d’Acoz

Himling: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Prosjekt: Moray Council, Elgin, Storbritannia

Installatør: Linear Projects Ltd 

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

FLEKSIBILITET
Naturen er i stadig endring. Landskapet endrer 
seg. Samfunn vokser frem og forsvinner. Mange 
av dagens designere ønsker å skape interiør som 
er modulært og mobilt, hvor de enkelte delene 
kan flyttes fritt rundt uten å forstyrre og endre 
det samlede miljøet.

DESIGN
Naturens former, teksturer og farger er en rik 
kilde til inspirasjon for designere. Noen design 
inspirert av biomimetikk har som mål at de 
skal se ut som et naturelement, mens andre 
forsøker å gjenskape den effekten som skapes av 
naturelementer.

VISUELL KOMFORT
I naturen er det planter og geologiske 
formasjoner som skaper former og skygger, 
modifisert av naturlig lys. Designerne bruker de 
samme prinsippene innendørs.

TERMISK MASSE
Som i termittuene nevnt tidligere, kan 
termisk masse bidra til å redusere behovet for 
oppvarming og nedkjøling av en bygning.

AKUSTIKK
Biomimetikk kan være et tveegget sverd når det 
gjelder akustikk. På den ene siden kan økt bruk 
av naturmaterialer som stein og glass med harde 
og flate overflater, gjøre gjenklang til et problem. 
På den andre siden kan brukerne bruke mykere, 
naturlige former og porøse volum til å dempe og 
redusere lyd.

SVEVENDE DESIGN
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HØYT HENGER DE
Da MAIL.RU GROUP signerte en langsiktig 
leieavtale for hovedkontoret sitt i Skylight 
Business Centre i Moskva, ble bygningens 
arkitektur en utfordring. Som navnet tilsier er 
innsiden badet i naturlig lys takket være de høye 
vinduene og det store atriet, mens arkitektene 
valgte å la alle rør og kabler ligge synlig under 
bjelkelaget. 

Senteret består av to identiske tårn på 27 etasjer 
koblet sammen av et torg og en gangbro. Mail.
ru leier nesten 30 000 m2 i ett av tårnene. For 
å kontrollere akustikken installerte Mail.ru 
17 000 Fibral Multiflex bafler over de åpne 
kontorlandskapene og i atriet.

På samme måte som rekker av trær skjermer 
for vinden, absorberer rader av bafler lyden og 
kontrollerer gjenklangen.

30



Prosjekt: Mail.ru Group, Moskva, Russland

Himling: Fibral Multiflex Baffel

SVEVENDE DESIGN
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SVEVENDE DESIGN SVEVENDE DESIGN

STILLE RÅDHUS
I Skottland flyttet MORAY COUNCIL inn 
i nye kontorlokaler etter renoveringen av 
det gamle supermarkedet på Elgins high 
street. Kontorene ble tildelt vurderingen 
BREEAM “Excellent” på grunn av de iverksatte 
miljøtiltakene. Takvinduene sørger for at 
arbeidsplassene får godt med naturlig dagslys, 
og reduserer behovet for kunstig belysning. 
Retningsbestemte lufteventiler fra taket, 
istedenfor luftkondisjonering, gir ventilasjon i 
bygningen. 

Disse designvalgene innebar at en tradisjonell 
nedhengt himling ikke var egnet, men med over 
220 ansatte i det største åpne kontorlandskapet, 
måtte støynivået kontrolleres. Med inspirasjon 
fra den måten blader gir skogen en egen ro 
og mosen absorberer lyder fra en elv, ble 68 
Rockfon Eclipse flåter hengt opp og 126 m2 
Sonar Activity himlingsplater med B-kant ble 
festet direkte til skilleveggene. De rammeløse 
flåtene har en minimalistisk kant. De absorberer 
lyd fra begge sider av platene og lar luften 
sirkulere fritt.
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SVEVENDE DESIGN

Prosjekt: Moray Council, Elgin, Storbritannia

Installatør: Linear Projects Ltd 

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B
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DET KAN VIRKE 
GANSKE KOMPLISERT, 
MEN DET BLE ENKELT 
MED LØSNINGER FRA 
ROCKFON
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SVEVENDE DESIGN

Prosjekt: Le Cap, Sartrouville, Frankrike

Arkitekt + bilder: Jean-Michel Ruols

Himling + vegger: Tropic A
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SVEVENDE DESIGN

Prosjekt: Le Cap, Sartrouville, Frankrike

Arkitekt + bilder: Jean-Michel Ruols

Himling + vegger: Tropic A

LYDFANGENDE FORMER
Noen av de vanskelige lokalene å kontrollere akustikken i, er 
innendørs svømmebassenger, som er beryktet for å sende 
lyden av glade stemmer og plask mellom veggene. Hos 
arkitekt Jean‑Michel Ruols’ LE CAP badeanlegg i Satrouville, 
Frankrike, ble tradisjonelle 600x600 mm Tropic himlingsplater 
skåret til og installert, for å skape utradisjonelle former. “Vi 
laget trekantede flåter – som origami,” forteller Ruols, “ fordi 
de absorberer lyden i vinklene og bidrar til å stoppe ekko. Ved 
å bruke Rockfon oppnådde vi også høy motstandsevne mot 
luftfuktighet og lang holdbarhet, noe som er svært viktig for 
meg som arkitekt.”

Flåtene svever høyt over vannet og minner om finnene på 
flygefisk. “Det kan virke ganske komplisert, men det ble enkelt 
med løsninger fra Rockfon,” forklarer Ruols. “Rockfon er ikke 
bare et produkt, det er også en partner.”
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Prosjekt: Electrolux, Evere BE

Arkitekt: Thomas van Havre, Exode Architecture + Chantal d’Udekem d’Acoz

Himling: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Prosjekt: Electrolux, Evere, Belgia

Arkitekt: Thomas van Havre, Exode Architecture + Chantal d’Udekem d’Acoz

Himling: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Akustikk og lav høyde var de to største 
utfordringene som inspirerte ELECTROLUX til å 
bruke Rockfon Eclipse flåter og Sonar Activity 
med B-kant på hovedkontoret og showrommene 
i Evere, Belgia. Utstillingslokalet ble innredet 
i et eksisterende industribygg med betong i 
himlinger, vegger og gulv, samt en forside i glass. 
“Hvis vi lot den nakne betongen bli stående, 
ville det ha blitt alt for mye gjenklang og støy. Vi 
måtte finne ut hvordan vi skulle absorbere lyden,” 
forklarer Chantal d’Udekem d’Acoz, direktør og 
arkitekt i Atelier d’Architecture de Genval. Ved 
å bruke Rockfon Eclipse, “skapte vi en lang, hvit 
bølge som trekker de besøkende gjennom de 
ulike utstillingene. Den kontrollerer akustikken 
perfekt og ser fantastisk ut. Det er nøyaktig det 
vi trengte.”
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Prosjekt: Cinemes Centre Splau, Llobregat, Spania

Arkitekttekniker + organisasjonsingeniør: Marta Batlle

Installatør: Odiel Acústica

Himling: Rockbaffle Deco + Rockfon Color-all Charcoal
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LYD OG ROM
Det enorme kinokomplekset CINEMES CENTRE 
SPLAU i Llobregat i Spania har hele 28 kinosaler, 
og arkitekt Marta Batlle rettet blikket mot 
himlingen for å skape en minneverdig opplevelse 
av høyeste kvalitet. “Kinolerretet må være lysår 
foran TV-skjermen. Det er bare én måte å oppnå 
dette på: dybde i bildet og dybde i lyden. Disse 
kinoene er arkitektonisk distinkte og man har 
tenkt på dybde helt fra starten,” forteller Batlle.

De to største utfordringene for å oppnå dette 
var rom og lyd. “Vi har bygd 28 kinosaler på bare 
litt over 9 000 kvadratmeter,” forklarer Batlle. 
Siden kinosalene er så nære hverandre, “måtte vi 
unngå at lyden forplantet seg mellom salene og 
til fellesområdene.”

Med alle kinolerretene fordelt på bare to 
etasjer, var det ofte lite plass i høyden å jobbe 
med. I fellesområdene valgte Batlle å la alle 
serviceinstallasjonene være synlige og male 
dem i en mørk farge. For å unngå at kundene 
kom inn i en enorm og nesten tom lobby, 
ble lydabsorberende hvit Rockbaffle Deco 
fra Rockfon spesifisert. Baflene ble montert 
ende mot ende i en slående, høy, svevende 
installasjon, som gir assosiasjoner til bjørketrær 
i en skog opplyst av månen. I kinosalene brukes 
Rockfon Color-all Charcoal himlinger for å gi 
en mørk, oppslukende opplevelse som holder 
på lyden. Ifølge Batlle har Rockfon-produktene 
bidratt til å levere den oppslukende følelsen hun 
ønsker. Og hva sier kunden og kinogjengerne? 
“De er overbegeistret,” forteller hun.

VI MÅTTE UNNGÅ AT 
LYDEN FORPLANTET 
SEG MELLOM KINOSALENE OG 
FELLESOMRÅDENE
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VARMT OG KALDT
For det danske firmaet VELUX’ kontorer i Beijing i 
Kina, spiller flåter en viktig rolle i oppvarming og 
nedkjøling av bygningen. De nye kontorene ble 
bygd med skrå yttervegger, for å vise Velux’ tak 
og vinduer. Mye naturlig lys trenger derfor inn 
fra alle sidene av bygningen og fra toppen. Velux’ 
retningslinjer sier at nye bygninger skal være 
så energieffektive som mulig, og bygningen i 
Beijing var ikke noe unntak. Den bruker termisk 
masse til å varme opp og kjøle ned innsiden. 
Rockfon Eclipse flåter ble valgt fordi de gir tre 
fordeler: de reflekterer naturlig lys gjennom 
bygningen, sørger for den luftsirkulasjonen som 
er nødvendig i henhold til prinsipper for termisk 
masse samt at de gir en behagelig akustikk. 
“Løsningen hevet også kvaliteten på bygningen 
fordi den ser betydelig mer elegant ut enn andre 
løsninger man er vant til med lavthengende 
himlinger. Den gir et nytt inntrykk som folk ikke 
er vant til,” sier Jan Engberg, produksjonssjef, 
Velux China. 

SVEVENDE DESIGN

Prosjekt: Velux, Beijing, Kina

Himling: Rockfon Eclipse
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?KIM PALMEN
ROCKFON Rockfon Eclipse

Kim Palmen
Leder for produktutvikling i Rockfon

HVORFOR VALGTE DERE Å  
UTVIKLE ROCKFON ECLIPSE?  
Tradisjonelle nedhengte himlinger er ikke alltid det 
beste valget i alle rom, verken teknisk eller estetisk. 
Gode eksempler er rom med heldekkende vinduer 
eller historiske bygninger, hvor du ikke kan endre 
vinduene eller skjule arkitektoniske egenskaper. 
Så vi ønsket å se på om det fantes andre måter å 
bruke plassen i himlingen til å kontrollere akustikk 
og reflektere lyd.

HVORDAN HAR  
TILBAKEMELDINGENE VÆRT?
Tilbakemeldingene etter lanseringen av Rockfon 
Eclipse har vært svært positive. Arkitekter ser den 
økte friheten som følger med den rammeløse 
designen, de skarpe og minimalistiske kantene 
og elegante skråkantene, som er enkle å 
integrere med andre elementer. De kan leke 
seg med modulære kombinasjoner, variere 
installasjonshøyde og vinkler, og dermed sette 
sitt eget særpreg på et rom. De setter også pris 
på det moderne og diskrete visuelle aspektet ved 
Rockfon Eclipse, på hvordan det nesten usynlige 
montasjesystemet får flåtene til å sveve i luften. 
Eierne og brukerne av bygningene liker den måten 
lyset reflekteres på og muligheten til oppvarming 
og kjøling med termisk masse og ikke minst de 
akustiske egenskapene. 

HVA ER FREMTIDSPLANENE  
FOR ROCKFON ECLIPSE?
Opprinnelig var Rockfon Eclipse tilgjengelig 
i et begrenset antall størrelser, i firkantede 
og rektangulære formater. Etter hvert som 
etterspørselen har vokst, har vi økt til større 
størrelser og ulike formater, som gradvis lanseres i 
ulike land. I tillegg til dette gjør vi Rockfon Eclipse 
tilgjengelig i egendefinerte farger via vår color-on-
demand-tjeneste, slik at designerne får fullstendig 
frihet.

SVEVENDE DESIGN

Prosjekt: Berufsschule, Ansbach, Tyskland

Himling: Rockfon Eclipse
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I noen lokaler er lyd et 

biprodukt av aktivitet. I andre 

er lyden selve aktiviteten. 

Dette er grunnen til at klar lyd 

og høy kvalitet på lyden er av 

særlig viktighet for bl.a. skoler og 

konsertsaler.

Vi har alle opplevd å 

sitte i et klasserom 

eller i en teatersal 

og hatt problemer med å høre 

hva læreren eller skuespilleren 

sier, selv om resten av rommet 

er stille. Vi har alle hørt noen si 

«akustikken i dette rommet er 

dårlig.»  Men med mindre du 

er ekspert på akustikk, har du 

sannsynligvis ikke tenkt noe 

særlig over hvordan man kan 

løse problemet. Akustikk på 

skoler og i konsertlokaler og 

teatersaler er en av de største 

utfordringene og krever at man 

tenker utradisjonelt.

ELEGANTE VEGGERELEGANTE VEGGER

EL
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ELEGANTE VEGGER

Prosjekt: Heartlands Academy, Birmingham, Storbritannia

Arkitekt: Elly Loach, Archial Group

Himling + vegger: Rockfon Contour + Rockfon Color-all 

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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TID FOR LÆRING
Skoler er dynamiske og komplekse miljøer 
fylt av aktivitet som representerer en akustisk 
utfordring. For det første krever skoler en annen 
tilnærming til akustikk enn den man har tilegnet 
seg gjennom studier på kontormiljøer. Skoler 
og kontorer har svært lite til felles. I mange land 
er det også en kombinasjon av gamle og nye 
skolebygninger, og uansett hvordan de er bygd, 
er det svært lite sannsynlig at de er egnet for 
dagens nye læringsmetoder og aktiviteter, uten 
at de må gjennomgå betydelige endringer. 

Listen med problemer bare fortsetter. Skoler 
huser en lang rekke aktiviteter. Noen rom brukes 

til flere formål, og mange aktiviteter er “støyende” 
(musikk, drama, sløyd, gym) og kan gi problemer 
i tilstøtende rom. I klasserommet er dårlig 
akustikk en belastning for lærerens stemme og 
elevenes læring. Harde overflater finnes overalt 
på skoler, og mange nye skoleprosjekter består 
av ombygging eller utvidelse av eksisterende 
bygninger. Til slutt betyr også begrensede 
budsjetter at akustikk plasseres langt ned på 
listen over hva som skal prioriteres.

De seneste årene har noen arkitekter og 
designere taklet akustikken på skoler ved å tenke 
nytt vedrørende de metodene som kan brukes 
for å kontrollere akustikk. Ett viktig våpen i deres 
arsenal er veggabsorbenter.

Prosjekt: Heartlands Academy, Birmingham, 

Storbritannia

Arkitekt: Elly Loach, Archial Group

Himling + vegger: Rockfon Contour + Rockfon Color-all 

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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ELEGANTE VEGGER

I bl.a. Storbritannia er myndighetenes 
BB93-forskrifter for akustikk på skoler svært 
omfattende. Så da Archial Group ble valgt 
som arkitekt og sjefsdesigner for det nye 
HEARTLANDS ACADEMY i Birmingham, var 
akustikk helt sentralt. Sjefsarkitekt Elly Loach 
forklarer: “Hvert område i bygningen hadde 
ulike krav, inkludert akustikk, estetikk og 
motstandsevne mot luftfuktighet.” Istedenfor å 
tenke på akustikk først når de ulike delene var 
designet ferdig, utviklet Archial Group et samlet 
designkonsept som integrerte akustikk helt fra 
begynnelsen. “Inspirasjonen var prøvebildet på 
TV, med et mønster av vertikale striper i ulike 
farger.”  For å representere disse rektangulære 
formene brukte Loach Rockfon Color-all som 
akustiske veggabsorbenter i hele bygningen og 
Rockfon Contour bafler i områder med dobbel 
høyde. Ytterligere himlingsplater fra Rockfon 
ble montert i musikkrommet, kjøkkenet og 
fellesområdene. 

HVERT OMRÅDE I 
BYGNINGEN HADDE 
FORSKJELLIGE 
KRAV, INKLUDERT 
AKUSTIKK, ESTETIKK OG 
MOTSTANDSEVNE MOT 
LUFTFUKTIGHET
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Arkitektene bak FRYDENBERG SKOLE i Oslo sto 
overfor en lignende utfordring. Den nye skolen 
ble bygd i et ombygd industribygg. Den store 
takhøyden og de heldekkende vinduene ga 
en svært lys og luftig atmosfære, men “mellom 
glasset, betongen, mursteinene og bjelkene, var 
det harde overflater overalt,” forteller Lee Dade, 
prosjektleder for installasjoner hos ESG Bygg 
og Eiendom AS. For å tilfredsstille de strenge 
bygningsforskriftene for akustikk på skoler og 
gjøre det mulig å ha ulik takhøyde i rommene, 
valgte Dade og teamet hans en kombinasjon 
av Koral 40 mm nedhengte himlinger, 
Rockfon Multiflex bafler og slagfaste Samson 
veggabsorbenter. “Rockfon var den leverandøren 
som kunne få lyden under kontroll og sørge for 
den nødvendige akustikken i de ulike rommene.”

Prosjekt: Frydenberg skole, Oslo

Arkitekt: Arch Uno AS

Teknisk rådgiver: Multiconsult AS

Installatør: ESG Bygg og Eiendom AS

Himling + vegger: Koral 40 mm + Multiflex Baffel + Samson



ELEGANTE VEGGERELEGANTE VEGGER
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ROCKFON VAR DEN LEVERANDØREN 

SOM KUNNE FÅ LYDEN 
UNDER KONTROLL 
OG SØRGE FOR DEN NØDVENDIGE 
AKUSTIKKEN I DE ULIKE ROMMENE

ELEGANTE VEGGER

LEE DADE
ESG Bygg og Eiendom AS
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ELEGANTE VEGGER

Prosjekt: University College Sjælland Campus, Roskilde, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Vegger + himling: VertiQ + Sonar E

ELEGANTE VEGGER
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DEMPET LÆRING
I en av de eldste byene i Danmark ligger et universitetscampus med 
noe av den mest moderne arkitekturen i landet. 

Tegnet av det velrenommerte firmaet Henning Larsen Architects, 
åpnet CAMPUS ROSKILDE ved University College Sjælland i 2012. 
Campusen er med firmaets egne ord designet for “å fremme dialog 
og tilfeldige møter samt gi studentene en følelse av å være del av 
et mangfoldig universitetsmiljø som slår med én puls”. Campusen 
spesialiserer seg på å utdanne sykepleiere, lærere, sosionomer og 
fysioterapeuter.

Universitetsområdet består av fire kvadratiske bygninger, hver vendt 
litt innover for å skape et mer intimt og variert område rundt en sentral 
plass.  Campus er i dag et levende og aktivt samfunn. For å sørge 
for at designprinsippet “mange hoder, én puls” ikke skapte en hard 
opplevelse i de store innendørsområdene, valgte Henning Larsen 
Architects Rockfon himlinger i en spesiell Sonar E-kant i størrelsen 
1200x300 mm og VertiQ veggabsorbenter. Veggabsorbentene er 
montert som bevegelige skillevegger som henger fra skinner rundt 
kantinen, hvor lydnivået og gjenklangen er høyest. VertiQ ble valgt 
fordi det er stabilt og sterkt nok til å bli flyttet på hver dag. I dag 
blir Campus Roskilde ansett som et av Danmarks vakreste og mest 
tiltalende universitetskomplekser. 
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PRESTASJONER I VERDENSKLASSE
Ved første øyekast kan det virke mye enklere 
å designe akustikken for et auditorium eller 
en konsertsal enn for en skole. Bygningene er 
vanligvis spesialbygd for bruksområdet, og da 
skulle man tro at det ikke skulle være så vanskelig 
å kontrollere akustikken. Men mens den største 
utfordringen på en skole er de mange forskjellige 
rommene og aktivitetene, er utfordringen i et 
auditorium de mange forskjellige kunstformene 
som skal utøves på samme sted. Hvordan 
designer du akustikken i et rom som en dag skal 
brukes til en forelesning og dagen etter til en 
konsert?

En original tilnærming ble utviklet for 
messesenteret Parc des Expositions Anova i 
Alençon, Frankrike. Sentrum i komplekset er den 
2860 m2 store SALLE ANOVA, som kan settes opp 
til alt fra profesjonelle seminarer til små show, 
rockekonserter og filmer. For å sikre optimal 
akustisk kontroll inngikk akustikkteamet et 

samarbeid med Rockfon for å utvikle og installere 
en serie veggmonterte “lydfeller”. Lydfellene 
kommer i mange størrelser og er bygd av 
Rockfon Color-all i seriens mørkeste fargetone, 
Charcoal. De er montert i spesialbestilte rammer 
designet av Rockfon og bygd av installatøren. “Vi 
har samarbeidet med den samme akustikeren 
flere ganger og hver gang har våre løsninger 
blitt enda bedre. Lydfellene som brukes her er 
et virkelig gjennombrudd, og han planlegger 
å bruke dem i fremtidige prosjekter,” forklarer 
Hervé Edouard, teknisk leder og logistikksjef, 
Rockfon.

Prosjekt: Salle Anova, Alençon, Frankrike

Arkitekt: Jean-Pierre Lott

Bilder: Jean-Michel Regoin

Vegger: Rockfon Color-all (Charcoal)

ELEGANTE VEGGERELEGANTE VEGGER



LYDFELLENE 
SOM BRUKES HER 
ER ET VIRKELIG 
GJENNOM-
BRUDD
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?MACIEJ MOSIĄDZ
ROCKFON VertiQ

Maciej Mosiądz
Internasjonal prosjektleder, Rockfon

HVA ER INSPIRASJONEN BAK VERTIQ?
Den kom fra å lytte til kundene. Mange av 
dem spurte oss om vi hadde et alternativ til 
himlingsplater, fordi de hadde prosjekter hvor 
nedhengte himlinger ikke var et alternativ eller 
de hadde behov for et enda bedre akustisk miljø. 
De ønsket et produkt som kunne levere alle de 
forventede kvalitetene til Rockfon-produkter, som 
førsteklasses akustikk, vakker design og enkel 
installasjon– og på et mer teknisk nivå, fjerne det 
“vibrerende ekkoet” som bygger seg opp mellom 
de harde overflatene i et rom. Vi leverte dette med 
VertiQ med A-kant og deretter utvidet vi med 
VertiQ C, som er en mer designorientert plate med 
skjulte kanter, som gir vegger med mange plater et 
mer monolittisk uttrykk.

HVA ER FORDELENE MED VERTIQ?
VertiQ er særlig nyttig i bygninger som har mye 
veggarealer – enten individuelle vegger som 
på skoler eller kontorer, eller høye vegger som 
i idrettsbygg. De vevde overflatene på VertiQ 
leveres i hvitt, svart og grått, og passer i nesten 
alle omgivelser. De er også svært slagfaste og 
tilfredsstiller kravene til “høy slagfasthet” iht. DIN 
18032 del 3, når montert direkte på veggen med 
System HATT-profiler.

HVA MED MONTERINGEN?
Igjen, VertiQ er svært fleksibel. Andre 
veggabsorbenter festes vanligvis permanent 
til veggen eller krever profiler som er så enkle 
å demontere at barn kan klare det. VertiQ kan 
monteres på tre ulike måter, tilpasset ulike forhold: 
System Q er en ekstra estetisk kombinasjon av 
skjulte kanter og spesielle aluminiumshjørner 
og profiler; System HATT gir høy slagsfasthet; og 
System T er sikker men demonterbar, ved hjelp av 
montasjebeslagene som kun kan demonteres med 
et eget demonteringsverktøy.

VertiQ er ikke bare enda en type veggabsorbent. 
Det er en estetisk og praktisk løsning både når det 
gjelder slagfasthet og lydabsorbering.

Prosjekt: University College Sjælland Campus, Roskilde, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Vegger + himling: VertiQ + Sonar E

ELEGANTE VEGGER
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Prosjekt: Ørestad Skole, Ørestad, Danmark

Kunde: København kommune

Arkitekt: KHR Architects

Himling: Sonar X
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GANSKE
ENKELT

Minimalisme har vært 

en av de viktigste 

arkitekturtrendene de 

siste tiårene, men for å levere en 

virkelig minimal interiørdesign, 

må man tenke ut smarte 

løsninger.

Som konsept er 

minimalisme enkelt å 

forstå. Stripp et rom ned til 

bare det nødvendige for å oppnå 

et enkelt uttrykk, men som alle 

arkitekter vet er bygninger alt 

annet enn enkle. De er designet 

for aktiv bruk og kommer med en 

lang liste tekniske krav. INSPIRED 

BY YOU tar en nærmere titt på 

prosjekter hvor minimalisme var 

sentralt.

53



Prosjekt: Ørestad Skole, Ørestad, Danmark

Kunde: København kommune

Arkitekt: KHR Architects

Himling: Sonar X

HIMLINGEN 
BIDRAR TIL AT MAN 
SER DYBDEN I 
ROMMET

GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT
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LÆRING UTEN FORSTYRRELSER
Da den danske byen Ørestad leide inn arkitektene 
i KHR Arkitekter til å tegne en skole, SFO og offentlig 
bibliotek, ønsket de en arkitektur som skulle sikre 
bygningens status som den moderne byens 
sosiale og kulturelle samlingspunkt. KHRs slående 
design for ØRESTAD SKOLE består av hengende 
hager, karnappvinduer og store parklignende 
områder på takene. Innendørs er bygningen hjem 
for mange ulike typer rom og offentlige områder, 
alle koblet sammen og av varierende størrelse og 
farger. Her spiller himlingen en sentral rolle for å 
minimere distraksjoner og for at man skal kunne 
orientere seg.

“Tanken var å lage bygningen svært åpen og 
imøtekommende. For eksempel er biblioteket 
i første etasje, og karnappvinduene på de åtte 
øverste vinduene henger over de offentlige 
områdene,” forteller Mikkel Beedholm, arkitekt, 
KHR. “Innendørs er det ingen organiske former, 
bare geometriske med svært mange vinkler. 
Himlingen bidrar til at man ser dybden i rommet”, 
forklarer han og refererer til de 1800x600 mm 
lange Sonar X himlingsplatene. “Himlingen 
hjelper de som arbeider her til å finne sin 
plass, samtidig som den fremhever den unike 
geometrien til bygningen.”

GANSKE ENKELT
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GANSKE ENKELT

Prosjekt: Ørestad Skole, Ørestad, Danmark

Kunde: København kommune

Arkitekt: KHR Architects

Himling: Sonar X
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TRENDY HOTELL I SKOGEN
Der det ligger dypt inne i skogen 30 km nord for 
Warszawa har HOTEL NARVIL raskt blitt til et 
av de mest trendy konferansehotellene i Polen. 
Designet av arkitekten Konrad Rubaszkiewicz, 
glir strukturen vakkert inn i omgivelsene og 
er fullstendig omgitt av naturen. Den viktigste 
inspirasjonskilden bak hotellkonseptet er stedets 
30 år gamle lindetrær. Deres skjønnhet, alder og 
energi bidro til å forme retningen på prosjektet.

For å opprettholde harmonien også innendørs, 
leverte Rockfon 700 m2 Sonar og 3400 m2 Krios, 
begge med skjulte D-kanter, for å skape en 
serie flytende himlinger som matcher hotellets 
minimalistiske uttrykk perfekt – samt tilfredsstille 
kravene til akustikk, brannsikkerhet og lys.
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Prosjekt: Hotel Narvil, Serock PL

Arkitekt: Konrad Rubaszkiewicz

Himling: Sonar D + Krios D
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DU LEGGER 
KNAPT MERKE 
TIL HIMLINGENE I 
BYGNINGEN, OG DET ER ET 
KOMPLIMENT
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MED KONTROLL OVER 
ATMOSFÆREN
Vitenskapssenteret og det akademiske 
biblioteket (det polske navnet Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, 
gir biblioteket sitt enkle akronym: CINIBA). 
Bygningen er et samarbeid mellom Universitetet 
i Silesia og Det økonomiske universitetet i 
Katowice. Arkitektene bak bygningen er HS99. 
CINIBA ble kåret til den beste bygningen bygd 
i Polen i perioden 2000–2012 i 7. utgave av Life 
in Architecture award, som ble organisert av det 
ledende polske arkitekturmagasinet Architektura 
Murator, blant ikke mindre enn 1000 innsendte 
forslag.

CINiBA har også flere andre priser: Beste 
bygning i Life In Architecture, Grand Prix i 
en arkitektkonkurranse av det prestisjefulle 
ukemagasinet Polityka, samt nominasjon for 
Mies van der Rohe Award 2013, European Union 
Prize for Contemporary Architecture, med en 
34.-plass.

Dariusz Herman, en av arkitektene fra HS99 som 
arbeidet på CINiBA, beskriver bygningen som 
“enkel”: “Vi ønsket å skape et areal som kunne 
være en oase. Bygningen er fokusert innover. 
Den kommuniserer med eksteriøret gjennom 
den perforerte fasaden. Herman forteller at 
innendørs var en av de største utfordringene 
å kontrollere atmosfæren, og himlingen 
var sentral for å oppnå nettopp dette. For å 
kontrollere akustikken og skape den ønskede 
minimalistiske designen, spesifiserte HS99 Sonar 
D-kant himlingsplater fra Rockfon til korridorene 
i kontorlokalene og konferanserommene og 
forelesningssalene. “De rike teksturene og 
formene som tilbys av Rockfon har gjort det 
mulig å integrere himlingene på en harmonisk 
måte med vårt konsept, og det var nettopp 
dette vi ønsket, “ sier Herman. “Du legger knapt 
merke til himlingene i bygningen, og det er et 
kompliment.”

Prosjekt: CINiBA, Katowice PL

Arkitekt: HS99

Himling: Sonar D
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Prosjekt: Opera Office, Gdansk, Polen

Arkitekt: Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Himling: Tropic E + Krios X

GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT

BUSINESS HARMONY
INTERVJU: RAFAŁ DEGUTIS, ARKITEKT
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Det nylig fullførte OPERA OFFICE-komplekset 
ligger mellom sentrum av Gdansk og sentrum 
av regionen Wrzeszcz, like ved hovedveien. Det 
minimalistiske kontorlokalet ble bygd rundt en 
klynge med eksisterende trær, som er omgitt 
av plassen ved inngangen. Rafał Degutis, 
sjefsarkitekt hos Degutis Architecture Studio, 
snakker om forventningene til prosjektet og de 
valgene som ble gjort.

HVA VAR MÅLET MED PROSJEKTET?
Målet med prosjektet var å bygge et sentralt 
lokalisert kontorlokale som både var visuelt 
estetisk og funksjonelt, slik at det kunne bli et 
attraktivt sted for potensielle leietakere.

HVOR FANT DERE INSPIRASJONEN TIL 
PROSJEKTET?
Bygningen er minimalistisk, enkel, men likevel 
dynamisk, med skrå fasader og detaljer som 
lysstrekene på glassfasaden. Vi ønsket at det 
skulle være enkelt, dette har vært en tanke helt 
fra oppstarten av prosjektet og Operahuset i 
Oslo var inspirasjonskilden vår.

HVA VAR DE STØRSTE UTFORDRINGENE?
Den største utfordringen var selve utformingen 
av den L-formede tomten, som var overgrodd av 
gamle trær. Samtidig bidro dette til at prosjektet 
ble interessant, og de beste elementene i dag 
er de gamle trærne, som vi har behold rundt 
uteplassen. Vi tegnet bygningen i harmoni 
med dem. 

GANSKE ENKELT

63



RAFAŁ DEGUTIS
Degutis Architecture Studio

HVORFOR VALGTE DERE PRODUKTER FRA 
ROCKFON?
I Opera Office tilbyr vi leietakerne flere ulike 
kontoroppsett. Noen bedrifter foretrekker et 
åpent oppsett, mens andre foretrekker å dele inn 
i separate kontorer. Vi hadde derfor behov for 
en modulær himling som ikke ville avvike fra de 
minimalistiske, estetiske valgene og som kunne 
sørge for god akustikk. For meg var Rockfon-
produkter et åpenbart element i prosjektet, ved 
valg av tekniske løsninger. Spesifikasjonene for 
disse produktene tilfredsstiller kravene til klasse 
A- kontorer.

HVORDAN BIDRO ROCKFON-PRODUKTER 
TIL Å OPPNÅ ØNSKET DESIGN?
Kvaliteten og særlig detaljer som kombinasjonen 
av 600x600 mm og 1200x600 mm moduler 
med Krios X-kant, gjorde det mulig for oss å 
designe kreative kontorlokaler og korridorer 
av høyeste standard. Rockfon jobber heller 
ikke bare med himlinger, men de leverer også 
lydabsorberende løsninger for bl.a. vegger, så 
jeg strekker meg vanligvis bare etter Rockfon-
katalogen. I byggeperioden var også Rockfon 
alltid tilgjengelig, noe som bidro til at bygningen 
ble fullført til tiden.

GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT
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ER OPERA OFFICE EN SUKSESS?
Ja det vil jeg si. Bygningen har mye å tilby: Flott 
plassering, et produkt som er godt tilpasset 
behovene til kundegruppen og en interessant, 
attraktiv arkitektur, som vi ønsket at skulle vise 
at kontorer av denne typen ikke trenger å være 
kjedelige. Det at 100 % av lokalene ble leid ut 
mens byggingen pågikk, viser at kundene setter 
pris på det arbeidet vi har gjort. Selskaper som 
Lloyd’s, Raiffeisen Bank, Lufthansa, KPMG og 
andre kan ikke ta feil!

GANSKE ENKELT

Prosjekt: Opera Office, Gdansk, Polen

Arkitekt: Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Himling: Tropic E og Krios X
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ET LIV I FARGER

ET LIV I  FARGERFarger spiller en svært viktig 

rolle i interiør. Som alt som 

er viktig, er farger også 

komplisert. Bruken av farger er 

aldri nøytral. Alle farger sender 

funksjonelle og emosjonelle 

meldinger til alle brukerne.

ET LIV I FARGER
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Prosjekt: Roland Garros Players’ Restaurant, Paris, Frankrike 

Arkitekt: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Installatør: Aquilon

Himling: MONOET LIV I  FARGER
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HVORDAN FØLER DU DEG?
La oss starte med det grunnleggende. En farge 
påvirker og blir påvirket av lys og eventuelt 
andre farger i omgivelsene. Vår oppfattelse av 
og relasjon til en farge endres avhengig av om 
den står alene, dominerer et rom eller om den 
passer inn sammen med de andre fargene. Dette 
blir også påvirket av mengde lys og kvaliteten 
på lyset som treffer den. Hvis du en eller annen 
gang har tenkt at et rom “føles” annerledes om 
morgenen enn om kvelden, kan det gjerne ha 
noe med den måten det skiftende dagslyset 
leker med fargene i rommet på.

Selv om det finnes kulturelle forskjeller i den 
måten vi bruker og reagerer på farger, er det en 
betydelig mengde forskning som tydelig viser at 
farger er et internasjonalt språk. Farger fremkaller 
fysiske og psykologiske reaksjoner og lyshet eller 
fargetemperatur skaper ulike stemninger. Varme 
farger anses for å være stimulerende, mens 
kjølige farger generelt har en beroligende effekt.

I administrasjonsbygningen til SYDFYNS 
ELFORSYNING i Svendborg, Danmark ble 
det brukt farger for å skape balanse. Når man 
kommer inn i bygningen er det første man legger 
merke til lengden på bygningen og mengden lys 
som strømmer inn gjennom det lyse atriet med 
lyse vegger og en glassfasade som går over flere 
etasjer.

For å gi bygningen en varmere tone og gjøre 
den mindre klinisk, er gulvene i de nederste 
etasjene laget av grå stein, mens gulvene i 
de øvre etasjene er laget av tre. For å tilføre 
bygningen ekstra eleganse, spesifiserte C&W 
Architects 2700 m2 metallic Rockfon Color-all 
i fargen Mercury med skjult profilsystem, og 
H-kant med integrert belysning i korridorer og 
trapper. For å forbedre akustikken i det store 
atriet, et rom fylt med harde overflater av stein 
og glass, består den lysreflekterende hvite 
veggen av 350 m2 MONO. “Den skjulte H-kanten 
og lengden på Rockfon Color-all-platene bidrar 
til å gjøre bygningen enda lengre,” sier Anders 
Hulgaard, arkitekt i C&W. “Den grå himlingen 
gir en pen kontrast mot det enorme atriet, og i 
tillegg signaliserer fargen også til brukene at de 
befinner seg i et annet område og at atmosfæren 
himlingen skaper er varmere.” 
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Prosjekt: Sydfyns Elforsyning, Svendborg, Danmark

Arkitekt: Anders Hulgaard, C&W Architects

Vegger + himling: MONO + Rockfon Color-all (Mercury)

DEN SKJULTE H-KANTEN OG LENGDEN PÅ 
ROCKFON COLOR-ALL-PLATENE BIDRAR TIL Å 
GJØRE BYGNINGEN ENDA LENGRE
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Prosjekt: Roland Garros Players’ Restaurant, Paris, Frankrike 

Arkitekt: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Installatør: Aquilon

Himling: MONO

DESIGNEN KREVDE AT PLATENE 
MÅTTE JUSTERES 
NØYAKTIG I HØYDEN, FOR 
Å ETTERLIGNE DEKKET PÅ 
TENNISBANEN
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Innendørs i ROLAND GARROS SPILLER-
RESTAURANT i tennissenteret i Paris, hjem for 
French Open, førte friske tanker om akustikk til 
nyskapende bruk av farger. Spillerne, familiene 
deres og støtteapparatet samles her for litt 
ro før kampstart og for feiring etter kampen. 
Restauranten ble bygd i 1994 og hadde behov 
for en oppgradering, særlig på grunn av den 
såkalte “cocktailparty-effekten”. Rommet var 
svært støyende, med et hardt flisbelagt gulv, 
store glassoverflater og vegger med mange 
vinkler. 

Didier Girardet, arkitekten bak renoveringen 
av restauranten, kom opp med ideen om en 
dekonstruert himling med brutte, skrå fargede 
plater: “Designen krevde at platene måtte 
justeres nøyaktig i høyden.” Forskyvningen 
mellom de ulike platene gjorde det mulig å forme 
både lyset og lyden, fange opp ekkoet og gjøre 
det lettere å høre hva andre personer sier. Den 
okergule fargen varmet opp det hovedsakelig 
hvite rommet, samtidig som den fremhevet det 
oransje dekket som Roland Garros er berømt 
for. For å gjøre denne designen til virkelighet 
spesifiserte Girardet MONO, som kunne formes 
til hans nøyaktige spesifikasjoner og leveres i 
farger som matcher banens ikoniske oransje 
dekke på tennisbanene. “Resultatet er et lokale 
som både høres og ser lekkert ut. 
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Prosjekt: KNSB, Utrecht, Nederland

Interiørdesign: Buro Bogaarts + Aramat Design

Himling: Rockfon Color-all (Gravel) + Sonar E

BRUK HIMLINGER MED 
FARGE FOR Å SKAPE EN MER 
INTIM ATMOSFÆRE
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HVOR BEFINNER DU DEG?
Farger påvirker også romfølelsen. Det er et 
viktig redskap når man skal skape følelsen av og 
atmosfæren i et rom. Lysere former får vanligvis 
rommet til å virke større, mens mørkere farger 
kan få rommet til å virke trangere. En mørk 
himling vil også virke lavere enn den faktisk er 
– eller hvis den monteres høyt nok – kan den 
ganske enkelt forsvinne. 

Et aktuelt eksempel er det nye hovedkontoret 
til Royal Dutch Skating Federation KNSB i 
Utrecht, Nederland, som inneholder kontorer 
og møterom, samt offentlig tilgjengelige lokaler 
som et galleri og en lounge. Jos Bogaarts fra 
interiørdesignfirmaet Buro Bogaarts forklarer 
at “fargepaletten brukt i bygningen minner 
om de naturlige omgivelsene rundt skøyteløp: 
vinter kombinert med landets tilfryste kanaler.”  
I de lyse, effektive kontorlokalene, minner 
jordtonene på gulvet om gresset, plantene og 
steinene funnet rundt bredden av kanalene med 
en snøhvit Rockfon Sonar-himling over.

Men følelsen er fullstendig annerledes i 
biblioteket og loungeområdet i første etasje. Tre, 
stein, lær, mørke himlinger og en kombinasjon 
av dempet belysning med teatralske spotlys 
skaper en varm og hjemmekoselig følelse. 
Bogaarts forklarer at i restauranten ble Rockfon 
Color-all i fargen Gravel spesifisert for “å skape 
en mer intim atmosfære” og gå godt overens 
med naturmaterialene brukt ellers i lokalet. 
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Prosjekt: Houtens School, Houtens, Nederland

Arkitekt: Ronald van Hek, BBHD Architecten

Himling: Krios + Rockfon Color-all

HVORFOR ER DU HER?
Farger kan også brukes til å vise hva et rom eller 
areal skal brukes til. De kan brukes til å skape 
grenser og overganger. Designerne tenker 
også på hvordan den visuelle stimulansen i et 
rom vil bli oppfattet av hjernen, for å fremkalle 
en ønsket kulturell respons. Dette er svært 
viktig i miljøer hvor de ulike arealene har ulike 
funksjoner, slik at man unngår at de som bruker 
lokalene blir forvirret og stresset. 

Et godt eksempel på dette er skolelokaler. 
I byen Houtens i Nederland brukte firmaet 
BBHD Architecten farger i arbeidet med 
byens VIDEREGÅENDE SKOLE. Ifølge 
arkitekt Ronald van Hek “gjorde de valgte 
fargene, inkludert fargen i himlingen, de ulike 
bruksområdene synlig. Valg av materialer 
og farger var svært viktig i det samlede 
designkonseptet.” Arkitektene valgte den helt 
hvite Krios-himlingen til klasserommene og til 
administrasjonens kontorer, mens ulike toner 
av Rockfon Color-all ble valgt til himlingene i 
andre typer rom og lokaler. 
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VALG AV MATERIALER 
OG FARGER VAR SVÆRT 
VIKTIG I DET SAMLEDE 
DESIGNKONSEPTET
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I den romslige AIR FRANCE & KLM LOUNGE på 
Schiphol lufthavn i Nederland, var utfordringen 
hvordan man kunne skape en følelse av 
privatliv og struktur i et stort, åpent lokale. 
Arkitekten valgte å bruke svart Rockfon Color-
all himlingsplater i fargen Charcoal i lokalet for 
å gi det en mindre overveldende følelse. Hvite 
Rockfon Contour bafler ble hengt opp i flytende 
linjer som skal minne om kondensstriper fra fly, 
for å gi visuelle tegn om retning. 
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Prosjekt: Air France & KLM lounge, Schiphol Airport, Nederland

Installatør: Henri Zeegers 

Himling: Rockfon Color-all (Charcoal) + Rockfon Contour

BRUKEN AV FARGER ER ALDRI NØYTRAL. 

ALLE FARGER SENDER FUNKSJONELLE OG 

EMOSJONELLE MELDINGER TIL ALLE BRUKERNE
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Prosjekt: Dansk Industri, København, Danmark

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Himling: MONO + Sonar X

DET MENNESKELIGE ELEMENTETDET MENNESKELIGE ELEMENTET
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DET
MENNESKELIGE
E L E M E N T E T

Med fremveksten 

av miljøvennlige 

byggeteknikker, 

tar designerne en mer helhetlig 

tilnærming til himlinger, 

belysning, oppvarming og 

kjøling. Men tettere integrasjon 

er ikke mulig uten én sentral 

ingrediens.

Hva er hemmeligheten 

bak vellykket teknisk 

integrasjon? Vi 

spurte medlemmer fra fire 

utbyggingsprosjekter om 

hvordan de utvikler helhetlige 

himlingsløsninger. Selv om 

deres erfaringer er forskjellige, 

kan de enes om én ting: smart 

integrasjon krever smart 

samarbeid.

DET MENNESKELIGE ELEMENTET
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ROCKFONS IDÉ OM Å 

BYGGE EN 
MODELL 
BIDRO TIL Å 
BEROLIGE ALLE

Prosjekt: Dansk Industri, København, Danmark

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Himling: MONO + Sonar X

DET MENNESKELIGE ELEMENTETDET MENNESKELIGE ELEMENTET

EN MAGISK MODELL
Da DANSK INDUSTRI besluttet å renovere 
Industriens hus på Rådhuspladsen i København, 
valget de arkitektene i Transform til å gjøre mer 
enn bare en ansiktsløftning. Mursteinsfasaden 
fra 1970-tallet ble byttet ut med en glassfront 
hengt på en smal, diamantformet stålramme. 
Innendørs fikk kontorlokalene og butikkarealet 
i 1. etasje også en fullstendig overhaling. Som 
del av bygningens mer energieffektive design, 
skulle himlingen romme den integrerte LED-
belysningen fra Philips, sammen med integrert 
HVAC (varme, ventilasjon og luftkondisjonering). 

For å sørge for fremdriften på prosjektet og 
at det endelige resultatet skulle tilfredsstille 
kravene til Dansk Industri, ble det ifølge Thomas 
Vilmar, salgsdirektør Danmark og Finland for 
Rockfon, bygd en modell av kontorlokalet rundt 
12 måneder før de første platene skulle leveres. 
Tanken bak var å vise alle prosjektmedlemmene 
hvordan den nye himlingen ville se ut og løse 
eventuelle problemer før monteringen startet 
i bygningen. “Siden bygningen ligger tvers 
over Tivoli, er det sterke begrensninger på 
belysningen. Belysningen på kontorene må 
være plassert i en bestemt vinkel, slik at det ikke 
slipper ut noe lys mot Tivoli,” forklarer han. 
En annen utfordring var den typiske 

LARS SERUP
Transform
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1970-tallsarkitekturen. Bjelkelaget var allerede 
ganske lavt etter moderne standarder, samtidig 
som høyden varierte rundt om i bygningen pga. 
setninger over tid. “Vår Sonar X-kant himling 
var den eneste himlingen som kunne sikre nok 
klaring for alle installasjonselementene, inkludert 
HVAC, ledninger, belysning og akustikk,” forteller 
Vilmar. “Vi kunne bare demonstrere dette ved å 
bygge en modell.”

“Rockfons idé om å bygge en modell bidro til å 
berolige alle,” sier Lars Serup, ansvarlig arkitekt 
på prosjektet for Transform. “Slik vi ser det var 
ideen arkitektonisk god helt fra starten. Men det 
at vi kunne se og berøre modellen overbeviste 
alle om at vår design av kontorlokalene var den 
riktige.”

THOMAS VILMAR
Rockfon
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Prosjekt: Dansk Industri, København, Danmark

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Himling: MONO + Sonar X
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Prosjekt: BDO, Herning, Danmark

Installatør: Systek Skræddergaard

Belysning: Luminex

Himling: Sonar X
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SAMARBEID OM 
INTEGRERT BELYSNING
Integrert belysning var et viktig tema da det 
danske revisjonsfirmaet BDO valgte å bygge et 
nytt kontorbygg i Herning. Designen krevde at 
det var høyt til taket, men det var også behov 
for stillerom hvor de ansatte kunne jobbe i fred 
og ro. I tillegg til akustikk var belysningen viktig 
i disse rommene.

Etter et oppstartsmøte besluttet Rockfon 
og belysningsleverandøren LUMINEX at de 
skulle samarbeide om å utvikle en helt ny serie 
lysarmatur: Matric-Line L3. Kombinasjonen av de 
neste monolittiske platene med Sonar X-kanter 
med belysning fra Luminex gir en elegant 
løsning. Profilsystemet bærer lysarmaturen og 
Luminex utviklet en vektfordelingsbro som ga 
enklere installasjon. Der lysarmatur og plater 
møtes, blir armaturen en platebærende del av 
profilsystemet.

Løsningen utviklet av Rockfon og Luminex 
tilfredsstilte ikke bare kravene til arkitekten og 
BDO, men bidro også til at prosjektet ble fullført 
på tid. “Løsningen gjør den vanligvis kompliserte 
installasjonsprosessen svært enkel for alle 
involverte,” sier Kim Sørensen fra installatøren 
Systek Skræddergaard. “Vi kunne installere hver 
plate på bare noen sekunder.”

LØSNINGEN GJØR DEN 
VANLIGVIS KOMPLISERTE 
INSTALLASJONSPROSESSEN 
SVÆRT ENKEL FOR  
ALLE INVOLVERTE
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Prosjekt: BDO, Herning, Danmark

Installatør: Systek Skræddergaard

Belysning: Luminex

Himling: Sonar X
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Prosjekt: Sydmors Skole, Vils, Danmark

Arkitekt: Ole Davidsen, Arkitektgruppen Limfjorden ApS

Ingeniører: A&I Rådgivende Ingeniører + D.A.I arkitekter og ingeniører

Entreprenør: Niels Thomsen, Tømrernes Byggeselskab A/S

Himling + vegger: Sonar E og X + VertiQ

VENTILASJON UTEN KANALER
På den nye SYDMORS SKOLE på den danske 
øya Mors, skulle himlingen ha en ubrutt 
overflate. Arkitektene ønsket ikke noen synlige 
ventilasjonsslisser, noe som skapte utfordringer 
for entreprenøren Niels Thomsen. “Jeg ringte 
Rockfon, forklarte situasjonen og spurte dem: 
Kan dere hjelpe meg med dette?”

Rockfon- himlingenes egenskaper var nøkkelen 
til løsningen. Oskar Meres, Regional Technical 
Manager hos Rockfon, forklarer: «For å oppnå 
optimal ventilasjon må det være usynlige 
mellomrom mellom platene og det skal helst 
være så mange skjøter som mulig.»
Ved å skape et mindre luftovertrykk bak den 
nedsenkede himlingen kan man utnytte de 
mange mellomrommene til å presse luften 
gjennom, slik at man sikrer en god ventilasjon 
uten støy og trekk.

For seks år siden var Rockfon involvert i et 
testprosjekt for et universitet, som benyttet dette 
fenomenet for å sørge for ventilasjon. Ideen ble 
tilpasset til Sydmors-prosjektet med plater med 
Sonar E-kanter. “Istedenfor å installere luftehull, 
opptrer himlingen som et stort luftehull,” forklarer 
Meres. For å forbedre den samlede akustikken 
i rommene, ble VertiQ veggabsorbenter også 
installert i hele bygningen. “Vi ville ikke ha klart 
å komme opp med løsningen hvis vi ikke hadde 
satt oss ned og jobbet oss gjennom problemene 
sammen,” forklarer Thomsen. “Det krevde alt vi 
hadde av ekspertise og teamarbeid.” 
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NIELS THOMSEN
Tømrernes Byggeselskab A/S
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VI VILLE IKKE HA KLART 
Å KOMME OPP MED 
LØSNINGEN HVIS 
VI IKKE HADDE SATT 
OSS NED OG JOBBET 
OSS GJENNOM 
PROBLEMENE 
SAMMEN
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Prosjekt: Le Tivoli, Paris, Frankrike

Installatør: Augagneur

Himling: Specialudviklede Krios dB Metal
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METALL MØTER STEINULL
I 2011 startet renoveringen av kontorkomplekset 
LE TIVOLI i nærheten av Gare Saint Lazare 
i Paris, Frankrike. Målet var å modernisere 
de syv bygningene på 22 000 m2 og gjøre 
lokalene mer miljøvennlige samt sikre BREEAM-
sertifisering. Etter at de først hadde spesifisert 
Krios dB 40 nedhengt himling med steinull, 
besluttet arkitekten og eieren at de ønsket at 
himlingen skulle se ut som om den var laget av 
metall. Samtidig måtte løsningen ha de samme 
akustiske egenskapene som den opprinnelig 
planlagte Rockfon-himlingen. 

Det ble Rockfon og installatøren Augagneurs 
oppgave å utvikle en ny himlingsløsning. “Vi har 
samarbeidet med Augagneur på flere prosjekter 
gjennom årene og vi kjenner hverandre godt,” 
sier Laurent Behuel, Rockfon Area Sales 
Manager. “Dette kundeforholdet gjorde det 
mulig å finne en innovativ og kostnadseffektiv 
løsning.” Teamet kom opp med ideen om å lage 
metallmoduler kledd med Rockfon plater. For den 
tilfeldige besøkende ser himlingen ut til å være 
laget i metall, men med Rockfon-komponentene 
gir den de samme akustiske egenskaper som 
en himling laget av steinull. “Dette prosjektet 
var første gang Rockfon integrerte produktene 
sine i metallhimlinger, og det endelige resultatet 
oppfylte alle kundens krav.”



SAMARBEIDET GJORDE DET MULIG FOR 
OSS Å KOMME OPP MED EN INNOVATIV OG 
KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING, OG DET ENDELIGE 
RESULTATET OPPFYLTE ALLE KUNDENS KRAV
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