
Rockfon® Eclipse™ Flåter



HVOR FORENES AKUSTISKE 
LØSNINGER MED UBEGRENSET 

KREATIVITET?

Overalt - takket være Rockfon Eclipse flåter  
- nå tilgjengelig i alle farger og former.



Alle former,
alle farger

Rockfon Eclipse er den ideelle løsningen for å 

tilføye en ny estetisk dimensjon til ethvert rom, 

samtidig med at akustikken forbedres. 

Designmulighetene er ubegrensede med det 

allsidige utvalget av steinullsflåter som nå fås i 

et ubegrenset antall former og farger.

Kombinasjonen av design og akustiske 

egenskaper gjør Rockfon Eclipse velegnet 

til flere bruksområder - fra kontorer til 

skoler, restauranter til detaljhandel eller 

til sport- og fritidshaller. De fleksible 

installasjonsmulighetene og det brede utvalget 

av former og farger er enhver designers drøm.



Rockfon Eclipse er tilgjengelig i firkanter, 

rektangler, sirkler, standard geometriske former 

og spesialproduserte formater, noe som gir 

fullkommen designfrihet. Når de installeres 

nedhengt ser de ut til å sveve i luften, noe som 

tilfører rommet et unikt uttrykk. Flåtene kan 

plasseres i en hvilken som helst anordning, ved 

enhver høyde, direkte montert samt i forskjellige 

vinkler.

De rektangulære flåtene er også tilgjengelige i et 

ekstra stort format (2360 x 1160 mm) forsterket 

med to aluminiumsprofiler på baksiden, for 

å gi ekstra styrke og stabilitet. Med så mange 

størrelser og former å velge imellom kan 

Rockfon Eclipse uten problemer tilpasses enhver 

innretning.

Former 
  og størrelser

Et  uover truffent  ut valg



Vær kreativ
med farger

Rockfon Eclipse kan fås i hvit og i et ubegrenset 

antall spesialdefinerte farger. Flåtene er 

fremstilt av en 40 mm tykk steinullsplate. Den 

synlige siden er dekket med en malt glassvlies, 

som skaper en glatt, homogen overflate. 

Baksiden kan bestilles i den samme fargen 

som forsiden eller i standard hvit for å forbedre 

lysrefleksjonen.

Spesialdefinerte farger angis ved hjelp av 

Natural Color System® (NCS) og er tilgjengelige 

ved en minimumsordre på kun én pakke. 

For å sikre at den spesialdefinerte fargen er 

en perfekt match, sendes en fargeprøve til 

godkjennelse før produksjonen påbegynnes.



En fleksibel
match til ethvert 
bruksområde

Rockfon Eclipse er en konkurransedyktig og 

allsidig flåteløsning som er rask og enkel å 

installere. Den kan monteres nedhengt fra 

forskjellige overflater (betong, tre, stål) ved 

hjelp av Rockfon spiralskruer og Rockfon 

Eclipse montasjesystemet. Den er ideell til 

termisk masse konstruksjoner, da den lar luften 

flyte fritt i rommet.

Rockfon Eclipse er velegnet til rom, hvor 

nedhengte himlinger ikke kan installeres, hvor 

akustikken er spesielt utfordrende, eller hvor 

designet krever en himling ut over det vanlige 

- hvilket gjør Rockfon Eclipse ideell til både 

nybygg og renoveringsprosjekter.
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På samme måte som andre Rockfon 

steinullsløsninger tilbyr Rockfon Eclipse de 

beste lydabsorpsjonsegenskapene, ettersom 

begge sider av flåtene absorberer lyd og bidrar 

til å redusere etterklangstiden og omgivende 

lydnivåer. De er det perfekte valg til bygninger 

som benytter harde materialer, slik som glass 

og betong. 

Ettersom Rockfon Eclipse er laget av steinull, 

har de også fremragende egenskaper når 

det gjelder brannsikkerhet og fuktmotstand. 

Steinullens naturlige formstabilitet og enkle 

vedlikehold gir Rockfon Eclipse lang levetid 

og gir dermed byggeiere ro i sinnet langt inn 

i fremtiden.

Alle fordelene 
med Rockfon 

steinull



SORTIMENT

Formater & Dimensjoner
Standard formater

Spesialproduserte formater

Firkant

1160 x 1160 x 40 mm

1760 x 1160 x 40 mm
2360 x 1160 x 40 mm

Rektangel

800 x 800 x 40 mm
1160 x 1160 x 40 mm

Sirkel

1160 x 1160 x 40 mm

Trekant

1160 x 1160 x 40 mm

Hexagon

1760 x 1160 x 40 mm

Oval

1760 x 1160 x 40 mm

Brukerdefinert

FARGER

Rockfon Eclipse flåter fås i farger etter eget valg 

og i enhver mengde. Bare gi oss NCS referansen 

og vi sørger for resten.



Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon
AS ROCKWOOL
Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19
0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
Fax: 22 15 91 78
www.rockfon.no
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t. 08.2018  |  Alle fargekoder som

 er nevnt her, er basert på N
CS - N

atural Colour System
®

©, som
 

tilhører og brukes på lisens fra N
CS Colour AB, Stockholm

 (2012), eller på fargestandarden RAL. 

Rockfon er et registrert varem
erke. D

et tas forbehold for trykkfeil sam
t for sortim

ents- og pro-

dukttekniske endringer uten forutgående varsel.

  twitter.com/RockfonOfficial
  linkedin.com/company/Rockfon-as/
  instagram.com/Rockfon_official/
  https://www.youtube.com/channel/UC8_RSaoZ1SAmRqRTbjLozSQ


