


Dimensjon 4800 x 4800mm  
Ramme Lys grå  
Plate Rockfon Color-all® i Eucalyptus, Sage og Space

2   



TURN OPEN PLAN INTO OPEN CHOICE.

Rockfon® Hub
Tilfør multifunksjonell fleksibilitet til interiøret ditt når du 
designer for hybride rom. I stedet for harde vegger gir Rockfon 
Hub deg muligheten til å designe akustiske soner hvor man 
kan ta gardiner av og på. Dette er en perfekt løsning der 
folk kan konsentrere seg, brainstorme, møtes eller snakke 
privat. Rockfon Hub kan styles opp med belysning og ditt 
eget valg av gardiner for å komplementere ditt design.
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Ettersom Hub er en integrert løsning 
får du alle komponentene levert 
som ett kolli, som er tydelig merket 
slik at det er enkelt og problemfritt 
å montere, demontere, flytte og 
installere på nytt. Vi tilbyr også 
support på stedet for nybegynnere.

Dimensjon 4800 x 4800mm  
Ramme Lys grå 
Plate Rockfon Color-all® i Fresh
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Tenk nytt med akustisk optimaliserte områder som 
tilfører et vakkert designelement og en praktisk 
funksjon til ditt interiør. Hub kommer i et utvalg 
designerfarger fra biofile grønne til dyp blå, 
kjølig grå eller klar hvit og kompletterer enhver 
eksisterende akustisk løsning perfekt. I tillegg kan 
du legge til et filttrekk til rammen, samt belysning 
og gardiner etter eget valg – fra gjennomsiktige til 
akustiske stoffer – og skape flytende design som 
forbinder områder og gjenoppretter balansen 
mellom åpne planløsninger med mer intimitet og stil. 

Dimensjon 4800 x 4800mm   
Ramme Lys grå 
Plate Rockfon Color-all® i Storm
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Med velvære øverst på agendaen, 
har våre himlingsplater en klasse A 
lydabsorpsjon slik at folk kan slappe 
av eller konsentrere seg i ro og fred. 

De avrundede flåteformene i 
stemningsfulle farger kan suppleres 
med belysning og gardiner, og 
dimensjoneres for å romme alt 
fra et hyggelig rom for en mindre 
gruppe, til et stort møteområde. 

Dimensjon 4800 x 4800mm   
Ramme Lys grå 
Plate Rockfon Color-all® i Storm
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Akustikk
Klasse A lydabsorpsjon. 
Uavhengig testet i 
sertifiserte laboratorier 
ved bruk av en aw-måling 
i henhold til ISO11654. 

Dimensjoner
3000 x 4800mm

3600 x 4200mm

4800 x 4800mm

4800 x 7200mm 

Gardiner og lys
Integrasjon av lys og 
gardiner etter eget valg. 
Selges ikke av Rockfon.

Ramme
Sort anodisert ramme 
med et utvalg av 
filttrekk. Se nedenfor.

Cradle to Cradle 
Certified® Silver plater
Hvit med Rockfon Blanka®

Farger med Rockfon 
Color-all®

Lys gråHvit Mørk grå

Fargealternativer for filttrekk

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Fargealternativer for plater

Akustisk 
fleksibilitet

For andre fargealternativer på platene, vennligst kontakt oss for mer 
informasjon om minimumsmengder
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Part of ROCKWOOL Group   /   Soundsbeautiful.com


