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Korridorløsninger



Korridorens mange udfordringer
Når der også er krav til akustikken

Korridorer er et af de områder i 
en bygning, hvor flest personer 
passerer igennem på en dag. I flere 
og flere kontorbygninger inddrages 
korridorer ligeledes til uformelle 
mødeområder, hvilket stiller øgede 
krav til såvel akustikken som 
designet af korridoren. 

Med hensyn til loftløsninger er der 
ofte mange forskellige tekniske 
aspekter, der skal tages hensyn 
til i korridoren. Niveauforskelle, 
masser af installationer, mangel på 
plads – samt et behov for meget 
let adgang til bagvedliggende 
installationer. Ofte er det derfor 
heller ikke muligt at anvende et 
traditionelt nedstroppet loft. 

I denne brochure vises 4 eksempler 
på, hvordan disse udfordringer kan 
løses og samtidig skabe en enkel 
og elegant korridorløsning.
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1. Æstetisk korridorløsning
Når der ikke er plads til stropper

En populær og praktisk løsning 
er at føre de fleste installationer 
i plenum over korridorerne. Men 
ved at koncentrere teknikken over 
gangarealerne får man oftest svært 
ved at finde plads til stropper, når 
loftet skal monteres.

Der findes Rockfon loftløsninger, 
hvor det nedhængte loft spænder 
fra væg til væg, så nedstropning 
ikke er nødvendigt.  Ved samtidig 
at vælge et pladeformat der har 
korridorens fulde bredde, og et 
skjult skinnesystem, vil dette give 
et flot, homogent udtryk uden 
samlinger. Afslutning med alukant 
langs væggen giver ligeledes et 
stilrent og skarpt udtryk samt en 
rolig ovegang.

Løsningen fås til A-, E og D- kant og 
anbefales til en maksimumbredde 
på 1800 mm. Pladerne er 
demonterbare.
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2. Korridorløsning med kantfrise
Giver et flot, homogent pladelayout

I korridorer, hvor der er plads til 
montage med stropper, kan der 
vælges en løsning med kantfrise. 
Løsningen kan anvendes til både 
smalle og meget brede korridorer.  
Friseløsningen giver en del tekniske 
fordele, hvor det bl.a. er let at 
“opsuge” variationer i korridorens 
bredde og samtidig bevare hele 
pladeformater og den fulde 
demonterbarhed af loftet. Det er 
en robust løsning, og opsætningen 
gør det muligt at bygge loftet 
rundt om hjørner.

En frise giver mange udtryks-
muligheder og fleksibilitet 
i formatløsninger samt leg 
med farvede plader fra vores 
Rockfon Color-all sortiment – 
hvor mulighederne er mange. 
Overfladen på Sonar er ligeledes 
retningsløs, hvilket sikrer en 
ensartet overflade på trods af at, 
pladeretningen mikses, f.eks. hvor 
korridoren ”drejer” om hjørner. 
Afslutning med alukant langs 
væggen giver et stilrent og skarpt 
udtryk samt en rolig overgang.

Løsningen kan laves med A-, E, 
M- og X- kant. Vælges Sonar X, er 
løsningen nem at demontere pga. 
den lave installationshøjde.



Sonar X
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3. Swing korridorløsning
Når tilgængelighed er vigtigst

I miljøer hvor der ofte er behov 
for at komme nemt til de 
bagvedliggende installationer, 
f.eks. for at trække nye kabler, 
rense filtre eller udskifte sikringer, 
er en loftløsning med nem 
tilgængelighed afgørende. 
Swing løsningen er en robust 
løsning, der giver nem adgang til 
installationerne, idet hele pladen 
kan åbnes og svinges ned.

Løsningen kan monteres både 
med og uden stropper og kan 
kombineres med et almindeligt 
nedhængt loft. Swing loftpladen 
kan åbnes i begge retninger, så 
man er uafhængig af indretningen 
og adgangsmulighederne i 
korridoren.

Swing løsningen fås både som A- 
og E -kant samt med skjult C- kant. 
Den kan bygges specifikt efter 
kundeønske eller bygges sammen 
med det eksisterende korridorloft 
uanset bredden på løsningen.
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4. Maxispan korridorløsning
Til ekstra brede korridorer

I bygninger hvor korridorerne 
er ekstra brede, og mængden 
af installationer er mange, kan 
Maxispan systemet benyttes, idet 
man med profilerne helt kan undgå 
stropper. Maxispan systemets høje, 
forstærkede profiler giver ekstra 
bæreevne og er derfor ideel til 
brede korridorer op til 2400 mm.

Med Maxispan systemet er 
det muligt at mikse forskellige 
pladeformater i forskellige 
retninger, lege med farver fra vores 
Rockfon Color-all sortiment og 
skabe lige det udtryk, man ønsker. 
Løsningen passer til A-, E-, M- og 
X- kant. 



Sonar E
CEU Herning



Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.
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