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DESIGN FOR EVERY SENSE.

Rockfon® Senses
Gi et pust av frisk luft og en følelse av velvære til interiøret 
med Rockfon Senses akustikkpaneler. De er laget av 
duftende engblomster, gress og blader fra alpene og fanger 
naturens taktile skjønnhet, så vel som uønsket støy. 

Overflaten er laget av organiske materialer og håndbehandlet 
for det perfekte naturlige uttrykket, slik at du kan føle deg like 
bra med designene dine som menneskene som skal nyte dem.
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Designet i 
samarbeid med 
Organoid

Rockfon Senses har 
blitt skapt i samarbeid 
med Organoid, som 
skaper naturlige, 
organiske overflater.
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Rockfon Senses akustiske veggabsorbenter 
kommer i fem ulike naturlige overflater – fra friske 
vårblomster til sarte falne løv eller gress med 
en lekker struktur. De ser ut som kunstverk og 
gir designene dine en moderne biofilisk tekstur. 
Bla gjennom kolleksjonen for å se hvordan de 
kan inspirere til en ny retning eller supplere din 
estetiske visjon. De fungerer som en frittstående 
løsning eller flere paneler kan settes sammen for å 
skape stille soner eller akustisk balanse i åpne rom.
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Moss
Den resirkulerte mose-overflaten 
er en ekte fargeklatt med en 
veldig lett duft.

Liberty
De løst spredte naturmaterialene 
fra røde og blå kornblomster, roser 
og mose gir et lett og lekende 
uttrykk til overflaten.

Alpine 
Den fargerike overflaten har duftende 
gress fra alpene som er håndklippet 
i en høyde av 1700 meter i Tyrol-
fjellene og blandet med kronblader 
av arnica, kornblomst, lyng, rose og 
hele margeritter med stilk.

Bloom
Det duftende gresset fra alpene 
og de blå kornblomstbladene 
komplimenterer hverandre 
perfekt og danner denne 
vidunderlige overflaten.

Leaves 
Denne delikate teksturen 
fremkaller asossiasjoner 
til høsten og de fallende 
bladene som hører årstiden til.

Et pust av stillhet
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Ved å kombinere lydabsorpsjonen til 
steinull med den naturlige skjønnheten 
til organiske planter, reduserer våre 
veggabsorbenter både støy- og 
stressnivået. I tillegg til garantien for 
akustisk yteevne, er de også avslappende 
for øyet, og deres naturlig beroligende 
teksturer skaper en taktil opplevelse 
som øker velværen – for alle sanser.

Akustikk
Optimalisert akustikk 
med steinullsabsorbent.

Dimensjoner
Dybde: 40 mm

Valg av bredde/lengde:

1160 x 1160mm

1160 x 1760mm
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