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Løft design til et 
HØJERE NIVEAU

Akustiske lofter og vægabsorbenter 
på måder, du aldrig har set før

UVENTET SMUKT
strømlinet, kurvet og farverigt

DESIGNTRENDS
minimalistiske bafler, flåder, vægge og lofter

DET MENNESKELIGE ELEMENT
smart integration kræver smart teamwork
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Nedhængte akustiske løsninger er i dag andet og mere end det populære 
skinneloft. Nye former kommer til, skinnerne bliver skjulte, og der tilføjes kurver 
og farver. Nogle gange svæver hele loftet endda frit i rummet eller hænger på 

væggene. Disse forandringer sker for at imødekomme de krav, der stilles som følge af 
de seneste tendenser inden for arkitektur og interiørdesign. Når vi taler om løsninger 
med nedhængte akustiske lofter og vægabsorbenter, er revolutionen i fuld gang – 
hvad enten de er multifunktionelle eller monolitiske, minimalistiske eller inspireret 
af naturen eller en blanding af gammelt og nyt. I dette nummer af INSPIRED BY YOU 
har vi fundet frem til en række projekter, der flytter grænserne for akustisk regulering. 
Det er tid til at give slip på det, du hidtil har troet om nedhængte akustiske lofter. 
 
Vi indbyder dig til at gå på opdagelse her og online:   www.rockfon.dk/inspiredbyyou

4 UBRUDT SAMSPIL

14 SMUKKE KURVER

26 SVÆVENDE DESIGN

42 VIDUNDERVÆGGE

52 GANSKE ENKELT

66 ET LIV I FARVER

78 DET MENNESKELIGE ELEMENT

INDHOLD

INDHOLD

FORSIDE
Projekt: Kaisa House, Helsinki FI

Arkitekter: Selina Anttinen + Vesa Oiva, 

Anttinen Oiva Arkkitehdit (AOA)

Loft + vægge: Industrial Opal + MONO 

HØJT TIL LOFTET
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UBRUDT SAMSPIL

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

Monolitisk arkitektur, 

der anses for at være 

en af de seneste 20 

års vigtigste designtrends, leger 

med vores proportionssans.

4



UBRUDT SAMSPIL

Projekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Indretningsarkitekt: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Loft: MONO
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UBRUDT SAMSPILUBRUDT SAMSPIL

Det kan være en stor teknisk udfordring at opnå et 
monolitisk æstetisk udtryk i et rum, især når det handler 
om loftet. De helt glatte flader, som arkitekterne ofte 
efterspørger, gør det vanskeligt at kontrollere akustikken 
eller sikre nem adgang til tekniske installationer bag 
loftet. Monolitisk arkitektur er ofte karakteriseret 
ved stringente linier og rå, hårde overflader, der alt 
sammen kan være ødelæggende for akustikken i et 
rum. Desuden vil arkitekterne og kunderne ofte gerne 
undgå et almindeligt nedhængt loft, især når de ikke 
ønsker at bryde en ren, minimalistisk flade.

AFSPEJL PERSONLIGHEDEN
Tag for eksempel ASTRUP FEARNLEY MUSEET i 
Oslo – et samarbejde mellem arkitektfirmaerne Renzo 
Piano Building Workshop og Narud Stokke Wiig. Dette 
arkitektoniske mesterværk ligger i den nye bydel 
Tjuvholmen, der strækker sig ud i byens havn. Det 
er ikke kun et museum for moderne kunst, men et 
mangfoldigt kompleks med museum, kontorbygninger, 
park, strand og havnepromenade. Bygningerne, som 

er beklædt med aspetræ, er overdækket af et enkelt 
styrtdykkende glastag, som minder om sejlene på 
et skib, der stadig besejler havnens vande. “Det er et 
ikonisk kompleks midt i storbyen,” forklarer Hossam 
Gadalla, projektarkitekt. “Taget samler alle de 
forskellige aktiviteter i én enkelt enhed.”

Da museets kunstgallerier skulle tegnes, ville 
designteamet have et monolitisk loft med den samme 
geometri som taget. “Vi skulle bruge et loft, der var 
neutralt og markant – neutralt, fordi det ikke måtte 
overskygge de udstillede værker, og markant, fordi det 
skulle afspejle tagets personlighed.” Samtidig skulle 
loftet leve op til en lang række akustiske og tekniske 
krav. “Vi var dybt imponerede over Rockfon. Kvaliteten 
af deres MONO loftsystem betød, at vi kunne få det, 
vi ønskede, både teknisk og arkitektonisk set. Rockfon 
forstår sig på arkitektur, og valget har virkelige kunnet 
betale sig. Når man ser op, ser man træbjælkerne og 
loftet, der strækker sig over mellemrummene med den 
samme dobbelte krumning som taget.” 
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UBRUDT SAMSPIL

Projekt: Astrup Fearnley Museet, Oslo NO

Arkitekter: Renzo Piano Building Workshop og Narud Stokke Wiig

Loft: MONO

NÅR MAN SER OP, 
SER MAN TRÆBJÆLKERNE 

OG LOFTET, DER 
STRÆKKER SIG OVER 
MELLEMRUMMENE 
MED DEN SAMME DOBBELTE 
KRUMNING SOM TAGET

HOSSAM GADALLA
Nordic Office of Architecture 7
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UBRUDT SAMSPIL

Projekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Indretningsarkitekt: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Loft: MONO 

FREMHÆV FLADERNE, 
KONTROLLER LYDEN
Monolitiske lofter er ikke kun forbeholdt kulturelle projekter 
som Astrup Fearnley Museet i Norge. På den anden 
side af Nordsøen, i Storbritannien, bestilte ROCHDALE 
METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL en ny bygning til 
deres kommunekontor. Ideen var at samle personalet, som 
arbejdede i 33 forskellige bygninger, der lå spredt over hele 
byen, i én kontorbygning. Arkitektfirmaet FaulknerBrowns 
blev udvalgt til at tegne den nye bygning.

Bygningen, der huser både kontorer, bibliotek og borger-
service, er designet, så den afspejler en gennemsigtig 
forvaltning. Det var et stort ønske, at bygningen ikke skulle 
inddeles i adskilte sektioner, men samtidig skulle designet 
udgøre en struktur og sende visuelle signaler til de forskellige 
brugere. I udfyldelsen af denne opgave spiller loftet en 
vigtig rolle. Det er med til at afgrænse rummene og sætte et 
storslået præg på det åbne og transparente design, samtidig 
med at det forbedrer akustikken. Som gigantiske bånd væver 
lofterne, gulvene og rummene sammen til et gennemskueligt 
hele. Også her fremhæver det monolitiske MONO loft ikke 
blot brugen af rå flader andre steder i bygningen, men er 
samtidig med til at lede blikket gennem bygningen og skabe 
akustisk komfort.
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UBRUDT SAMSPIL

Projekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Indretningsarkitekt: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Loft: MONO 
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Projekt: Tetra Pak Innovation Centre, Modena IT

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

Foto: Stefano Trombini

Loft: MONO 

BRYD MED TRADITIONERNE
Hos TETRA PAK INNOVATION CENTRE i 
Modena i Italien ønskede den verdensberømte 
emballagevirksomhed at forvandle en 
gammel gård til et nyt center for forskning 
og udvikling. “Gennemsigtighed, fleksibilitet, 
sikkerhed, bygningsautomatisering og velvære 
var rettesnorene,” fortæller arkitekt Stefano 
Trombini. “Ideen med projektet var at bevare 
den oprindelige arkitektur, men genfortolke den 
på symbolsk vis gennem bygningens materialer 
– og åbne op for så meget naturligt og ensartet 
lys som muligt.”

Da der skulle vælges lofter, nægtede arkitekterne 
hos 1+1=1 og Trombini Studio at rette sig 
efter det, de kalder den “industrielle logik” bag 
nedhængte lofter. Som Trombini påpeger: 
“Gennem flere tusinde års arkitekturhistorie 
har vi set smukke monolitiske løsninger – 
lineære, unikke og enkle. Så hvorfor har vi siden 
1960’erne kun set lofter med den samme form 
– standardiserede, modulære, demonterbare, 
perforerede og forvirrende? Det er ikke god 
arkitektur.” I stedet valgte de et monolitisk loft, 
fordi det ville blive “en integreret og uundværlig 
del af projektet. Det skulle matche konceptet 

både æstetisk og funktionelt set. Loftet skulle 
passe til projektet, ikke omvendt.” Det skulle 
desuden tilvejebringe en god akustik til en travl 
arbejdsplads, og derfor blev det opbygget med 
MONO systemet fra Rockfon. Så det kom ikke 
som nogen overraskelse, at det fik en førsteplads 
i konkurrencen Best Large Workplaces in Europe 
2012 arrangeret af Great Place to Work®.

UBRUDT SAMSPIL
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MONO
Cécile Vassort
Group Product Manager hos Rockfon

Da Rockfons designere og ingeniører begyndte 
at udvikle en monolitisk loftløsning, forenede de 
fleksibiliteten ved to installationsmetoder – et 
nedhængt skinnesystem og montering direkte 
på etageadskillelsen– med specialdesignede 
tætsluttende Rockfon akustiske plader. 
Samlingerne mellem pladerne bliver herefter 
spartlet, og overfladen pudses til en glat flade.

Vandret eller lodret, skrå eller buet, hvid eller 
i en vilkårlig bestillingsfarve – MONO kan 
tilpasses ethvert rum. Det er også nemt at 
indbygge belysning, ventillatonssystemer og 
inspektionsluger. Med nogle af de bedste akustiske 
egenskaber, der findes på markedet i dag, tilfører 
MONO en høj lydabsorption og en væsentligt 
reduceret efterklangstid, hvilket reducerer ekko 
og øger taleforståelsen – og samtidig har det alle 
de velkendte egenskaber fra et Rockfon-loft med 
en kerne af stenuld, såsom brandsikkerhed og 
fugtmodstand.

CÉCILE VASSORT
Rockfon
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SMUKKE KURVER SMUKKE KURVER

Projekt: Renovering af Hôtel-Dieu, Vieux-Port, Marseille FR

Kunde: InterContinental Hotels

Arkitekt: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Indretningsarkitekt: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Foto: Eric Cuvillier

Loft: MONO
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S M U K K E 
K U R V E R

Hvis du tror, at kurver 

og skinnesystemer 

udelukker hinanden, 

må du tro om igen. Her er fire 

eksempler, der bryder med den 

konventionelle viden.

SMUKKE KURVER
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I 2012 trak arkitektoniske kurver overskrifter, da 
det britiske undervisningsministerium forbød 
kurver i nyt skolebyggeri. De blev betragtet som 
en arkitektonisk ekstravagance og var derfor 
yt, og lige linjer var in. Hvorfor nu det? Fordi 
bureaukraterne havde besluttet, at kurver ikke 
var funktionelle, og at de medførte unødige 
merudgifter. Men med denne kategoriske 
afvisning af kurver glemte man, at arkitektoniske 
valg sjældent er sort/hvide. Når designerne står 
over for et vanskeligt projekt, har de brug for 
hele paletten af geometriske former.

Et indkøbscenter, et hotel, et historisk teater 
og et universitetsbibliotek – INSPIRED BY YOU 
byder dig indenfor i fire projekter, hvor brugen 
af kurvede lofter ikke bare var et tåbeligt påfund 
fra arkitektens side, men en vigtig – og i visse 
tilfælde helt nødvendig – ingrediens til et godt 
akustisk og arkitektonisk resultat.

SMUKKE KURVER SMUKKE KURVER

Projekt: Puerto Venecia, Zaragoza ES

Arkitekt: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entreprenør: Oproler

Installatør: Europlac 2002

Loft: MONO 
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EN NY BØLGE
I oktober 2012 fandt den spanske by Zaragoza 
vej til rekordbøgerne som byen med Europas 
største indkøbscenter. Med en biograf, en 
forlystelsespark og over 150 prominente 
forretninger har det vidtstrakte, 206.000 m2 
store PUERTO VENECIA noget for enhver smag. 
Cafeer og restauranter ligger side om side langs 
en kanal, der bugter sig gennem komplekset, 
og en kunstig sø danner hjertet i det udendørs 
aktivitetsområde.

Da vand spiller en stor rolle i udendørsområderne, 
søgte designerne at opnå den samme  stemning 
indenfor. Og her fik Eduardo Simarro fra L-35 
Arquitectos den ide at bruge loftet. Simarro 
fortæller: “I et område på denne størrelse – 200 
x 24 m – hvor flere tusinde mennesker mødes, er 
det vigtigt at opnå lyddæmpning og regulering 
af efterklang. Til dette formål er det nødvendigt 
at arbejde især med de ‘vandrette’ flader, da 
næsten alle de lodrette flader er glasruder.” 
Han tegnede indkøbscentret med et bånd af 
hvidt loft, der bølger ned langs midten og leder 
tankerne hen på ebbe og flod, som i søen lige 
udenfor.

Ved første øjekast kan man nemt tro, at loftet 
er lavet af hård puds eller gips. Men rent 
faktisk består det af 3.500 m2 lydabsorberende 
MONO fra Rockfon. Og loftet er mere end 
bare en kunstnerisk finesse – det er med til 
at kontrollere akustikken i det gigantiske 
indkøbscenter. “Rockfon er et naturligt valg på 
grund af sin lydabsorption og æstetisk flotte 
finish. Produkterne er virkelig nemme at arbejde 
med, og kernen af stenuld er et formidabelt 
materiale,” siger Mariano Velilla, installatør hos 
Europlac 2002.

SMUKKE KURVER

DET ER VIGTIGT AT 
OPNÅ LYDDÆMPNING 
OG REGULERING AF 
EFTERKLANG
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SMUKKE KURVER SMUKKE KURVER
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Projekt: Puerto Venecia, Zaragoza ES

Arkitekt: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entreprenør: Oproler

Installatør: Europlac 2002

Loft: MONO

SMUKKE KURVER
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RESPEKT FOR FORTIDEN
Nogle gange er kurver bare uundgåelige. 
Det majestætiske INTERCONTINENTAL 
MARSEILLE – HOTEL DIEU åbnede i april 
2013 og blev omgående til et vartegn for den 
berømte franske havneby ved Middelhavet. 
Hotellet er en gennemrestaurering af det 
hæderkronede Hôtel-Dieu, et hospital, der 
daterer sig tilbage til middelalderen, og har 
bl.a. en Michelinstjernekok, en luksuriøs spa, 
indendørs pool og servicepersonale 24 timer i 
døgnet. Det har også kurver ... i massevis. Fra 
de buede vinduer til den centrale vindeltrappe, 
fra lobbyen i jugendstil til søjlegangene, fra 
facaden til de hvælvede lofter – der er kurver 
overalt.

Så da Lead Architect Anthony Béchu fra 
Marseille-arkitektfirmaet Tangram Architectes 
gik sammen med Volume ABC og den 
verdenskendte indretningsdesigner Jean 
Philippe Nuel om at skabe hotellets offentlige 
rum (reception, mødelokaler, medierum, bar, 
restaurant, swimmingpool og fitnesscenter), 
valgte de en loftløsning, der kunne formes efter 
alle deres behov – hvor akustik stod øverst på 
listen. For eksempel er kulturcenteret i stueplan 
et rum uden vinduer med hvælvede lofter, rå 
stenvægge og mørkt trægulv. Lysrefleksionen 
og akustikken leveres af det smukke og rolige 
MONO loft.

Fordelene ved MONO loftsystemet er også 
fremtrædende, om end mere diskrete, i 
motionsrummet. Med gulv-til-loft-vinduer på 
tre sider er der en fantastisk udsigt over Vieux-
Port. Vinduesbuernes krumning går igen i 
den buede, glidende overgang mellem loftet 
og den fjerde væg oven over det gigantiske 
spejl. Communication Manager Emmanuel 
Dujardin fra Tangram Architectes fortæller: 
“Bygningen er fredet, så vi måtte ikke ændre 
på det, de oprindelige arkitekter havde lavet. 
Det betød, at vi skulle bruge materialer som 
Rockfon, der gjorde det muligt at respektere 
den eksisterende arkitektur, samtidig med at vi 
integrerede vores eget design.”

SMUKKE KURVER SMUKKE KURVER
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SMUKKE KURVER

VI SKULLE BRUGE 
MATERIALER 
SOM ROCKFON, DER 
GJORDE DET MULIGT AT 
RESPEKTERE DEN 
EKSISTERENDE 
ARKITEKTUR, 
SAMTIDIG MED AT VI 
INTEGREREDE VORES  
EGET DESIGN

Projekt: Renovering af Hôtel-Dieu, Vieux-Port, Marseille FR

Kunde: InterContinental Hotels

Arkitekt: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Indretningsarkitekt: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Foto: Eric Cuvillier

Loft: MONO
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SMUKKE KURVER SMUKKE KURVER

Projekt: La Comedie Française, Paris FR

Arkitekt: Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Loft: MONO
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EN STJERNEPRÆSTATION
LA COMÉDIE-FRANÇAISE i Paris huser Frankrigs 
nationale teaterensemble. Bygningens kronjuvel 
er Salle Richelieu, en italiensk inspireret teatersal, 
der anses for at være en af de fineste i verden. 
Salle Richelieu genåbnede i januar 2013 efter 
12 måneders renovering. En meget vigtig del af 
projektet, som ikke er åben for offentligheden, 
var moderniseringen og renoveringen af 
domen, som er bygget oven på Salle Richelieu 
og indeholder serviceanlæggene.

Arkitekterne foreslog at omorganisere 
servicesystemerne og gøre domen til et 
brugbart rum – hvilket var en uventet bonus 
for teaterensemblet i en by som Paris, hvor 
kvadratmeter er dyrebare. Renoveringen af 
domen frigjorde 250 m2 gulvplads. “Ved at 
minimere den plads, der var brugt til teknik, 
kunne vi genvinde halvdelen af pladsen i domen 
og fremhæve smedejernskonstruktionen, som 
blev skabt af Julien Gadet i 1900,” fortæller 
Stéphane Delaby, arkitekt hos Brossy & associés. 
“For at La Comédie-Française kunne udnytte 
deres nye rum bedst muligt, såvel teknisk som 
akustisk set, blev der installeret MONO i hele 
den buede dome mellem metalbjælkerne, så 
de kunne bevares fuldstændigt. Domen er nu 
et fremragende, funktionelt rum, som er helt 
lydisoleret fra teateret nedenunder.”

SMUKKE KURVER



DOMEN ER NU ET 
FREMRAGENDE, 
FUNKTIONELT RUM

23



LADY KAISA
Da man på Universitetet i Helsinki besluttede 
at opføre et nyt centralt bibliotek på en grund i 
midtbyen, som tidligere husede et stormagasin, 
var der ikke mange, der havde forestillet sig, hvor 
spektakulært det færdige resultat ville blive. En af 
de få visionære var Vesa Oiva fra Anttinen Oiva 
Arkkitehdit (AOA), som præsenterede et dristigt 
og elegant forslag med ordene: “Bibliotekerne vil 
ændre karakter i betydelig grad over de næste 
50 år, og det kræver løsninger med fleksible 
byggesystemer.”

Hjertet i KAISA HUSET er et storslået, ovalt 
atrium, der strækker sig over alle bygningens 
etager. Atriummets kurver harmonerer med 
de markante buede åbninger, der dominerer 
bygningens vestlige facade. Og atriummets 
kurver understreges af de hvide balkoner på 
hver etage, der synes at svæve i luften som 
koncentriske ringe af skyer, der leder blikket 
opad.

Ikke desto mindre forbedrer balkonvæggene 
akustikken i rummet, så der skabes en stille og 
rolig atmosfære for bibliotekets brugere. Den 
glatte overflade og de ønskede kurver opnåede 
AOA med MONO. Rockfon-lofter gør også nytte 
i resten af biblioteket, hvor Industrial Opal er 
installeret bag et net af strækmetal. Allerede 
fra første åbningsdag vandt “Lady Kaisa” folkets 
hjerter og opmærksomhed – hvilket gav 
bygningen Finlands Kritikerforbunds årlige 
kunstnerpris i foråret 2012.

SMUKKE KURVER SMUKKE KURVER



24



Projekt: Kaisa House, Helsinki FI

Arkitekter: Selina Anttinen + Vesa Oiva, 

Anttinen Oiva Arkkitehdit (AOA)

Loft + vægge: Industrial Opal + MONO

SMUKKE KURVER



DET KRÆVER 
LØSNINGER 
MED FLEKSIBLE 
BYGGESYSTEMER
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SVÆVENDE
DESIGN

SVÆVENDE DESIGN SVÆVENDE DESIGN

Projekt: Moray Council , Elgin UK

Installatør: Linear Projects Ltd 

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

Verden er ikke flad. Den består af 

trin og plateauer, bjerge og dale 

– og i dag ved vi, at himlen helt 

sikkert ikke er en begrænsning. Når der 

tegnes lofter, er biomimetik en inspiration 

for designere verden over. De kræver flere 

valgmuligheder, når der skal specificeres 

lofter til nybyggeri og renovering.
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SVÆVENDE DESIGN
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BIOMIMETIK
Biomimetik (af græsk “bios”, der betyder liv, 
og “mimesis”, der betyder imitation) er en 
relativt ny videnskab. Den blev udbredt af 
biologen Janine Benyus i 1990’erne og går 
ud på at bruge naturens verden som kilde til 
designideer og inspiration. Men i arkitekturen 
går biomimetik faktisk endnu længere tilbage. 
For eksempel sammenlignede Frank Lloyd 
Wright søjlerne i Johnson Wax-bygningen med 
åkander. Da ingeniørerne begyndte at bruge en 
bygnings masse for at opnå inerti og modvirke 
temperatursvingninger, hentede de inspiration 
fra den temperaturregulering, der sker i 
termitboer.

Skyer og levende hegn har inspireret til 
henholdsvis akustiske flåder og bafler. De udgør 
frit svævende løsninger i rum, hvor der ikke kan 
opsættes skinner. Flåderne hænger vandret, 
parallelt eller let skråtstillet i forhold til det 
eksisterende loft; baffler hænger lodret ofte i 
forlængelse af hinanden i rækker eller kolonner.

Indretningsarkitektur og -design lader sig i 
stigende grad inspirere af biomimetik. Faktisk 
prøver mange designere at få rummene til at 
føles mere “naturlige” gennem en øget kontrol 
med fem faktorer:

FLEKSIBILITET
Naturen tilpasser sig hele tiden. Landskaber 
forandrer sig. Fællesskaber opbygges og opløses. 
Mange af nutidens designere ønsker at skabe en 
indretning, der er modulopbygget og mobil, 
hvor man kan flytte frit rundt på komponenterne 
uden at forstyrre det overordnede miljø.

DESIGN
Naturens former, strukturer og farver er en 
rig inspirationskilde for designere. Nogle 
biomimetiske design er skabt, så de ligner 
et element fra naturen, mens det i andre er 
forsøgt at genskabe den effekt, et naturelement 
frembringer.

VISUEL KOMFORT
I naturen skaber planter og geologiske 
formationer form og skygge og begrænser 
på denne måde det naturlige lys. Designerne 
benytter de samme principper i indendørs rum.

TERMISK MASSE
Ligesom i de førnævnte termitboer kan 
man med termisk masse reducere kulde- og 
varmebelastningen i en bygning og gøre den 
mere energibesparende.

AKUSTIK
Når det handler om akustik, kan biomimetik 
være et tveægget sværd. På den ene side kan 
den øgede brug af naturmaterialer som sten og 
glas med deres hårde og plane overflader give 
problemer med efterklang. På den anden side 
kan designerne benytte blødere former med 
naturlige kurver og porøse volumener, som 
dæmper den omgivende lyd.

SVÆVENDE DESIGN SVÆVENDE DESIGN

STUDY NATURE,  

LOVE NATURE, STAY CLOSE TO NATURE.  

IT WILL NEVER FAIL YOU

– FRANK LLOYD WRIGHT
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Projekt: Le Cap, Sartrouville FR

Arkitekt + foto: Jean-Michel Ruols

Loft + vægge: Tropic A-kant

Projekt: Velux, Beijing CN

Loft: Rockfon Eclipse

Projekt: Mail.ru Group, Moskva RU

Loft: Fibral Multiflex Baffle

Projekt: Electrolux, Evere BE

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

Loft: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Projekt: Moray Council , Elgin UK

Installatør: Linear Projects Ltd 

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

FLEKSIBILITET
Naturen tilpasser sig hele tiden. Landskaber 
forandrer sig. Fællesskaber opbygges og opløses. 
Mange af nutidens designere ønsker at skabe en 
indretning, der er modulopbygget og mobil, 
hvor man kan flytte frit rundt på komponenterne 
uden at forstyrre det overordnede miljø.

DESIGN
Naturens former, strukturer og farver er en 
rig inspirationskilde for designere. Nogle 
biomimetiske design er skabt, så de ligner 
et element fra naturen, mens det i andre er 
forsøgt at genskabe den effekt, et naturelement 
frembringer.

VISUEL KOMFORT
I naturen skaber planter og geologiske 
formationer form og skygge og begrænser 
på denne måde det naturlige lys. Designerne 
benytter de samme principper i indendørs rum.

TERMISK MASSE
Ligesom i de førnævnte termitboer kan 
man med termisk masse reducere kulde- og 
varmebelastningen i en bygning og gøre den 
mere energibesparende.

AKUSTIK
Når det handler om akustik, kan biomimetik 
være et tveægget sværd. På den ene side kan 
den øgede brug af naturmaterialer som sten og 
glas med deres hårde og plane overflader give 
problemer med efterklang. På den anden side 
kan designerne benytte blødere former med 
naturlige kurver og porøse volumener, som 
dæmper den omgivende lyd.

SVÆVENDE DESIGN
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HØJT TIL VEJRS
Da MAIL.RU GROUP lejede sig ind i Skylight 
Business Centre i Moskva, hvor de ville indrette 
deres nye hovedkontor, var bygningens 
arkitektur en udfordring. Som navnet antyder, er 
lokalerne badet i naturligt lys fra de høje vinduer 
og det kæmpemæssige atrium, men arkitekterne 
valgte at lade alle ventilationsrør og kabelbakker 
være synlige under etageadskillelsen.

Bygningen består af to 27-etagers tårne, der er 
forbundet med et torv og en himmelbro. Tårnene 
er afspejlinger af hinanden. Mail.ru optager knap 
30.000 m2 i det ene tårn. Som lyddæmpende 
foranstaltning installerede Mail.ru 17.000 Fibral 
Multiflex-bafler over de åbne kontorlandskaber 
og i atriummet.

Ligesom rækker af træer danner en naturlig 
læskærm, absorberer rækker af bafler lyden og 
regulerer efterklangen.
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Projekt: Mail.ru Group, Moskva RU

Loft: Fibral Multiflex Baffle

SVÆVENDE DESIGN
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RO I SALEN
Efter renoveringen og ombygningen af 
et faldefærdigt tidligere supermarked på 
hovedgaden i Elgin i Skotland er MORAY 
COUNCIL flyttet ind i et nyt smart hovedkvarter. 
Kontorbygningen er BREEAM “Excellent” 
-certificeret for sine miljøvenlige egenskaber. 
Ovenlysvinduerne sikrer, at arbejdspladserne får 
masser af naturligt dagslys, og mindsker derved 
behovet for kunstig belysning. Retningsbestemte 
ventilationsåbninger fra taget i stedet for et 
klimaanlæg sikrer ventilation.

Med disse designegenskaber var et traditionelt 
nedhængt loft udelukket – men med over 
220 ansatte i et åbent kontorlandskab var det 
nødvendigt at dæmpe lydniveauet. Inspireret 
af bladene i skoven, der skaber en fredfyldt 
stemning, og det bløde, porøse mos, der 
absorberer lyden fra en bæk, blev 68 Rockfon 
Eclipse loftflåder hængt op i hele hovedkontoret 
og 126 m2 Sonar Activity loftplader med B-kant 
fastgjort direkte på formskotterne. De rammeløse 
flåder har en minimalistisk kant med skarpe linjer. 
De absorberer lyd fra begge sider af panelet og 
lader luften cirkulere hele vejen rundt.
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SVÆVENDE DESIGN

Projekt: Moray Council , Elgin UK

Installatør: Linear Projects Ltd 

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B
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DET SER RET 
KOMPLICERET UD, 
MEN VAR NEMT 
MED LØSNINGER FRA 
ROCKFON
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SVÆVENDE DESIGN

Projekt: Le Cap, Sartrouville FR

Arkitekt + foto: Jean-Michel Ruols

Loft + vægge: Tropic A-kant
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Projekt: Le Cap, Sartrouville FR

Arkitekt + foto: Jean-Michel Ruols

Loft + vægge: Tropic A-kant

GIV LYDEN FORM
Med den velkendte lyd af begejstrede stemmer og plasken, 
der kastes frem og tilbage er svømmehaller nogle af de 
vanskeligste rum at lyddæmpe. I arkitekt Jean Michel Ruols’ 
svømmehalskompleks LE CAP i Satrouville i Frankrig blev 
der tilskåret og installeret traditionelle 600x600 mm Tropic-
loftplader, så de dannede en utraditionel geometri. “Vi 
skabte trekantede flåder – som origami,” siger Ruols, “fordi de 
absorberer lyden i vinklerne og er med til at reducere ekkoet. 
Med Rockfon kunne vi også opnå en høj fugtmodstand og 
holdbarhed – som var vigtige prioriterer for mig som arkitekt.”

Svævende højt over vandoverfladen minder disse flåder mest 
af alt om vingerne på flyvefisk. “Det ser ret kompliceret ud, men 
blev nemt med løsninger fra Rockfon,” fortæller Ruols. “Rockfon 
er ikke bare et produkt; det er en partner – virkelig!”
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Projekt: Electrolux, Evere BE

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

Loft: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Projekt: Electrolux, Evere BE

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

Loft: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Akustik og lav installationshøjde var de 
to primære udfordringer, der inspirerede 
ELECTROLUX til at anvende Rockfon Eclipse-
flåder og Sonar Activity med B-kant i deres 
udstillingslokaler og hovedkontor i Evere, 
Belgien. Udstillingslokalet var indrettet i en del af 
en eksisterende industribygning og havde lofter, 
vægge og gulve af beton og en facade af glas. 
Hvis vi havde bevaret den rå beton, ville der have 
været alt for meget støj og efterklang. Vi var nødt 
til at finde en metode til at absorbere lyden,” 
fortæller Chantal d’Udekem d’Acoz, Director 
Architect partner hos Atelier d’Architecture de 
Genval. Med Rockfon Eclipse skabte vi “en lang, 
hvid bølge, der fører de besøgende gennem 
de forskellige udstillingsområder. Den dæmper 
lyden helt perfekt og ser fantastisk ud. Lige, hvad 
vi havde brug for.”
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Projekt: Cinemes Centre Splau, Llobregat ES

Architectural Technician + Industrial Organisation Engineer: Marta Batlle

Installatør: Odiel Acústica

Loft: Customized Fibral Multiflex Baffel + Rockfon Color-all Charcoal
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RUM OG LYD
I det store biografkompleks CINEMES CENTRE 
SPLAU, biografkompleks i Llobregat i Spanien 
tog Architectural Technician og Industrial 
Organisation Engineer Marta Batlle loftet i brug 
for at skabe en uforglemmelig kvalitetsoplevelse. 
“Biografskærmen skulle være flere lysår forud 
for tv-skærmen hjemme i stuen. Det opnås kun 
ved én ting: Fordybelse – fordybelse i billede og 
fordybelse i lyd. Disse biografsale er arkitektonisk 
karakteristiske og opfattes i sig selv som 
fordybende,” siger Batlle.

De to største udfordringer, da dette skulle opnås, 
var rum og lyd. “Vi har bygget 28 biografsale på 
lidt over 9.000 m2,” fortæller Batlle. Salene ligger 
så tæt, at “vi måtte forhindre, at lyden passerede 
fra den ene biografsal til den anden og til 
fælleszonerne eller foyererne.”

Da alle skærmene befinder sig på blot to etager, 
var der ofte kun en lille frihøjde at arbejde med. 
I fællesområderne bestemte Batlle sig for at lade 
alle serviceinstallationerne være synlige og male 
dem i en mørk farve. For at biografgængerne ikke 
skulle komme ind i en kæmpestor, buldermørk 
lobby, blev der ophængt lydabsorberende, 
hvide bafler fra Rockfon. Baflerne hænger i 
forlængelse af hinanden i en påfaldende høj, frit 
svævende installation, der minder om en skov 
af birketræer i måneskin. I biografsalene er der 
anvendt Rockfon Color-all Charcoal-lofter, som 
giver en meget mørk, fordybende oplevelse 
og dæmper lyden. Ifølge Batlle har Rockfon-
produkterne givet den fordybelse, hun ønskede. 
Og hvad kunden og biografgængerne angår: “De 
er henrykte,” fortæller hun.VI MÅTTE FORHINDRE, AT 

LYDEN PASSEREDE FRA 
DEN ENE BIOGRAFSAL TIL DEN 
ANDEN OG TIL FÆLLESZONERNE
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VARME OG KULDE
For den danske VELUX afdeling i Beijing i Kina 
spiller flåder en vigtig rolle i opvarmningen 
og afkølingen af bygningen. Den nye 
kontorbygning blev bygget med skrå mure, 
så man kunne fremvise Velux-vinduer til tag 
og vægge. Derfor strømmer der et væld af 
naturligt lys ind fra alle sider af bygningen – og 
fra oven. Det er Velux’ koncernpolitik at gøre nye 
bygninger så energibesparende som muligt, og 
bygningen i Beijing var ingen undtagelse. Her 
benyttes termisk masse til at opvarme og afkøle 
bygningen indvendig. Der blev valgt Rockfon 
Eclipse-flåder på grund af tre fordele: De er med 
til at reflektere det naturlige lys i hele bygningen, 
giver den nødvendige luftcirkulation, som 
principperne om termisk masse kræver, og 
giver desuden en høj akustisk komfort. “Det 
højnede bygningens kvalitet, fordi den ser mere 
sofistikeret ud end dem, man er vant til at se med 
nedhængte lofter. Det giver et nyt indtryk, som 
folk ikke er vant til,” siger Jan Engberg, Director 
of Production for Velux i Kina. 

SVÆVENDE DESIGN

Projekt: Velux, Beijing CN

Loft: Rockfon Eclipse
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?KIM PALMEN
ROCKFON Rockfon Eclipse

Kim Palmen
Manager Product Development hos Rockfon

HVORFOR BLEV ROCKFON ECLIPSE 
UDVIKLET? 
Til visse rum er traditionelle nedhængte lofter ikke 
altid det optimale valg, enten af tekniske eller af 
æstetiske årsager. Gode eksempler på dette er 
rum med vinduer fra gulv til loft eller historiske 
bygninger, hvor man ikke ønsker at spærre for 
vinduerne eller skjule arkitektoniske detaljer. Så 
vi spekulerede på, om der var en anden måde, 
hvorpå vi kunne udnytte pladsen øverst oppe til at 
dæmpe lyden og reflektere lyset.

HVILKE REAKTIONER HAR I FÅET FRA DE 
PROJEKTERENDE?
Tilbagemeldingerne, siden vi lancerede Rockfon 
Eclipse, har været særdeles positive. Arkitekterne 
glædes over den større designfrihed, i det det 
rammeløse design, den skarpe, minimalistiske 
kant og den elegante skråkant, der altsammen 
er nemt at kombinere med andre elementer. 
Arkitekterne kan lege med modulkombinationer, 
varierende installationshøjde og ophængsvinkler 
og skabe deres eget signaturdesign i et rum. De 
sætter også pris på Rockfon Eclipses moderne og 
diskrete visuelle aspekt, hvor det næsten usynlige 
installationssystem får det til at se ud, som om 
flåderne svæver frit i rummet. Bygningernes 
ejere og brugere kan lide, at lyset reflekteres, og 
at systemet er foreneligt med opvarmning og 
afkøling ved hjælp af termisk masse – og ikke 
mindst akustikken.

HVAD ER FREMTIDSPLANERNE FOR 
ROCKFON ECLIPSE?
Oprindeligt fandtes Rockfon Eclipse i et begrænset 
antal størrelser i kvadratiske og rektangulære 
formater. Med den stigende efterspørgsel har 
vi tilføjet større størrelser og forskellige faconer. 
Sammen med disse nyudviklinger bliver Rockfon 
Eclipse også tilgængelig i specialfarver gennem 
vores colour-on-demand service, så designerne får 
helt frie tøjler til at udtrykke sig.

SVÆVENDE DESIGN

Projekt: Berufsschule, Ansbach DE

Loft: Rockfon Eclipse
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I nogle rum er lyden et 

biprodukt af aktiviteter. 

I andre rum er lyden 

aktiviteten. Derfor er 

taleforståelse og lydkvalitet 

grundlæggende faktorer især i 

skoler og koncertsale.

Vi har alle prøvet at 

sidde i et klasseværelse 

eller et teater og 

have svært ved at høre, hvad 

læreren eller skuespilleren siger, 

selv om der er stille i resten af 

lokalet. Vi har alle hørt nogen 

sige om et rum, at det har en 

dårlig akustik. Men medmindre 

du er akustiker, har du nok ikke 

tænkt nærmere over, hvordan 

problemet eventuelt kunne løses. 

Skoler og musiklokaler er to af 

de vanskeligste udfordringer, 

når vi taler om akustik – som 

kræver, at der tænkes ud over de 

traditionelle skinnesystemer.

VIDUNDERVÆGGEVIDUNDERVÆGGE
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VIDUNDERVÆGGE

Projekt: Heartlands Academy, Birmingham UK

Arkitekt: Elly Loach, Archial Group

Loft + vægge: Rockfon Contour + Rockfon Color-all 

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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PÅ SKOLEBÆNKEN
Skoler er dynamiske og komplekse miljøer 
fyldt med aktiviteter, der stiller store krav til 
akustikken. Først og fremmest afviger de fra 
den traditionelle tilgang til akustik, som ofte er 
baseret på erfaringer fra kontormiljøer. Skoler 
og kontorer har meget lidt til fælles. Desuden 
har man i mange lande en blanding af gamle 
og nye skolebygninger, og uanset hvornår de er 
bygget, er det meget usandsynligt, at de uden 
væsentlige modifikationer passer til nutidens 
undervisningsmetoder og aktiviteter, som jo er 
under konstant udvikling.

Listen over problemstillinger er lang. Skoler 
bliver brugt til et væld af forskellige aktiviteter. 
Nogle lokaler bruges til flere forskellige formål, 
og mange aktiviteter er i sagens natur “støjende” 
(musik, drama, sløjd, idræt) og kan give gener 
i tilstødende rum. I klasseværelset har dårlig 
akustik en negativ indflydelse på lærerens 
stemme og elevernes indlæring. Skoler er 
fyldt med hårde overflader, og mange nye 
byggeprojekter i skoler består i en ombygning 
eller udvidelse af eksisterende bygninger. Endelig 
betyder budgetrestriktioner ofte, at akustikken 
står nederst på listen over designprioriteter.

I de seneste år har nogle arkitekter og designere 
grebet akustikken i skoler an ved at nytænke 
lyddæmpningsmetoderne. Et vigtigt våben i 
deres arsenal er vægabsorbenter.

Projekt: Heartlands Academy, Birmingham UK

Arkitekt: Elly Loach, Archial Group

Loft + vægge: Rockfon Contour + Rockfon Color-all 

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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I Storbritannien er regeringens retningslinje 
BB93 for akustik i skoler kendt for at være meget 
streng. Så da Archial Group blev udnævnt 
som arkitekt og Lead Designer for det nye 
HEARTLANDS ACADEMY i Birmingham, 
blev akustikken prioriteret højt. Arkitekt Elly 
Loach fortæller: “Alle områder i bygningen 
stiller forskellige krav, herunder krav til akustik, 
æstetik og fugtmodstand.” I stedet for først at 
overveje akustikken, når de forskellige rum 
allerede var tegnet, udviklede Archial Group 
et overordnet designkoncept, hvor akustikken 
var integreret fra starten. “Vi lod os inspirere 
af fjernsynets prøvebillede med dets lodrette 
striber i forskellige farver.” For at gengive disse 
rektangulære former anvendte Loach Rockfon 
Color-all som akustiske vægabsorbenter i 
hele bygningen og Rockfon Contour-bafler 
i områder med dobbelt lofthøjde. Derudover 
finder man også Rockfon lofter i akademiets 
musiklokaler, køkken og korridorområder. 

ALLE OMRÅDER I 
BYGNINGEN STILLER 
FORSKELLIGE 
KRAV, HERUNDER 
KRAV TIL AKUSTIK, 
ÆSTETIK OG 
FUGTMODSTAND
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Designerne af FRYDENBERG SKOLE i Oslo stod 
over for en lignende udfordring. Den nye skole 
skulle opføres i en ombygget industribygning. 
Med højt til loftet og vinduer fra gulv til loft 
blev lokalerne meget lyse og luftige, men 
“med kombinationen af glas, beton, mursten 
og bjælker var der hårde overflader overalt,” 
fortæller Lee Dade, projektleder for installationer 
hos ESG Bygg og Eiendom AS. For at opfylde 
Norges strenge krav til akustik i skoler og tage 
højde for den varierende højde i rummene 
valgte Dade og hans team af loftspecialister en 
kombination af nedhængte Koral 40 mm-lofter, 
Rockfon Multiflex-baffler og slagfaste Samson-
vægabsorbenter. “Rockfon var de eneste, der fik 
lyden under kontrol og leverede den akustik, der 
var brug for i de forskellige lokaler.”

Projekt: Frydenberg Skole, Oslo NO

Arkitekt: Arch Uno AS

Teknisk rådgiver: Multiconsult AS

Installatør: ESG Bygg og Eiendom AS

Loft + vægge: Koral 40 mm + Multiflex Baffle + Samson
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ROCKFON VAR DE ENESTE, 

DER FIK LYDEN 
UNDER KONTROL 
OG LEVEREDE DEN AKUSTIK, DER VAR 
BRUG FOR I DE FORSKELLIGE LOKALER

VIDUNDERVÆGGE

LEE DADE
ESG Bygg og Eiendom AS
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Projekt: University College Sjælland, Roskilde DK

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Vægge + loft: VertiQ + Sonar E

VIDUNDERVÆGGE
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LYDHØR LÆRING
I en af Danmarks ældste byer ligger en uddannelsesinstitution med 
noget af landets mest moderne arkitektur.

University College Sjællands nye CAMPUS ROSKILDE, som 
åbnede i 2012, er designet af velrenommerede Henning Larsen 
Architects. Formålet var ifølge arkitektfirmaet at “fremme dialog 
og tilfældige møder og give de studerende en følelse af at være 
en del af et mangfoldigt universitetsmiljø med en fælles puls”. På 
Campus Roskilde uddannes sygeplejersker, lærere, pædagoger, 
socialrådgivere og fysioterapeuter.

De fire kvadratiske bygninger, der er drejet en smule ind mod 
hinanden og således skaber et intimt og varieret rum omkring et 
centralt torv, gør campus til et levende og aktivt fællesskab. For at 

sikre, at designprincippet “mange sjæle, én puls” ikke resulterede i en 
støjende oplevelse i de store indendørs rum, valgte Henning Larsen 
Architects Rockfon-loftet Sonar i et særligt 1200x300 mm format 
med E-kant og VertiQ-vægabsorbenter. Som en interessant detalje er 
vægabsorbenterne installeret som forskydelige rumdelere, der kører 
på skinner omkring kantinen, hvor støjniveauet og efterklangen 
plejer at være værst. VertiQ blev valgt, fordi de er tilstrækkelig stabile 
og robuste til at kunne holde til den daglige brug. I dag er Campus 
Roskilde anerkendt som et af Danmarks smukkeste og hyggeligste 
universitetskomplekser. 
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MESTERLIGE PRÆSTATIONER
Man skulle umiddelbart tro, at det er meget 
nemmere at designe akustik til en koncert- 
eller teatersal end til en skole. De er som oftest 
specialbygget til forestillinger, så man burde 
vel ikke støde på akustiske overraskelser? Men 
hvor hovedudfordringen i en skole består i de 
mange forskellige rum og aktiviteter, så består 
udfordringen i en koncert-/teatersal i de mange 
forskellige typer optræden, der foregår i samme 
rum. Hvordan designer man akustik til et rum, 
hvor der den ene dag skal være foredrag og den 
næste dag koncert?

Til Parc des Expositions Anova i Alençon i Frankrig 
udviklede man en original metode. Kompleksets 
centrale element er den 2.860 m2 store SALLE 
ANOVA, der kan konfigureres, så der kan afholdes 
alt fra virksomhedsseminarer til enmandsshows, 
rockkoncerter og filmforevisninger. For at opnå 
optimal akustisk kontrol gik akustikeren sammen 
med Rockfon om at udvikle og installere en serie 

vægmonterede “lydfælder”. Fælderne har mange 
forskellige størrelser og er bygget af Rockfon 
Color-all i seriens mørkeste nuance, Charcoal. 
De er monteret på specialfremstillede rammer 
designet af Rockfon og bygget af installatøren. 
“Vi har samarbejdet med denne akustiker flere 
gange gennem årene, og vores løsninger bliver 
mere sofistikerede for hver gang. De lydfælder, 
der er anvendt her, er et sandt gennembrud, og 
han har planer om at bruge dem i sine fremtidige 
projekter,” fortæller Hervé Edouard, Technical 
and Logistics Manager hos Rockfon.

Projekt: Salle Anova, Alençon FR

Arkitekt: Jean-Pierre Lott

Foto: Jean-Michel Regoin

Vægge: Rockfon Color-all (Charcoal)

VIDUNDERVÆGGEVIDUNDERVÆGGE



DE LYDFÆLDER, 
DER ER ANVENDT 
HER, ER ET SANDT 
GENNEMBRUD
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?MACIEJ MOSIĄDZ
ROCKFON VertiQ

Maciej Mosiądz
International Project Manager, Rockfon

HVORFRA KOM INSPIRATIONEN TIL 
VERTIQ?
Den fik vi ved at lytte til vores kunder. Mange 
af dem efterspurgte et akustisk alternativ til 
loftplader, fordi de oplevede situationer, hvor 
nedhængte lofter var udelukket, eller hvor der 
var brug for at forbedre et akustisk miljø. De 
ønskede et produkt, der havde alle de kvaliteter, 
der forventes af Rockfon, såsom god akustik, 
flot design og nem installation – og som på et 
mere teknisk plan fjernede det ”flutter ekko”, der 
akkumuleres mellem de hårde overflader i et rum. 
Vi efterkom kundernes ønske med VertiQ med 
A-kant og supplerede senere med VertiQ C, som 
er en mere designorienteret plade med skjulte 
kanter, der giver vægge med flere plader et mere 
monolitisk udtryk.

HVAD ER FORDELENE VED VERTIQ?
VertiQ er særlig egnet til bygninger, der har store 
vægflader – enten mange enkeltvægge, som 
på skoler og kontorer, eller høje vægge, som i 
fritidscentre og idrætshaller. De hvide, sorte og grå 
farver i VertiQs vævede overflade passer til stort set 
enhver indretning. De er desuden meget slagfaste, 
og når de installeres direkte på væggen med 
vores System HAT-profiler, opfylder de kravene til 
slagfasthed i henhold til DIN 18032 Del 3.

HVAD MED INSTALLATIONEN?
Også her er VertiQ særdeles fleksibel. Andre 
vægabsorbenter fastgøres normalt permanent 
til væggen eller med profiler, der er alt for nemme 
at demontere – selv for børn. VertiQ har tre 
installationsmuligheder, som egner sig til hver sin 
situation: System Q er en æstetisk kombination af 
plader med skjulte kanter og specialfremstillede 
aluminiumhjørner og -profiler, System HAT giver 
en høj slagfasthed, og System T er et sikkert, men 
demonterbart system med montagebeslag, der 
kun kan fjernes med specialværktøj.

VertiQ er ikke som andre vægabsorbenter. Det 
er en æstetisk og praktisk løsning med fokus på 
slagfasthed og lydabsorbering.

Projekt: University College Sjælland, Roskilde DK

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Vægge + loft: VertiQ + Sonar E

VIDUNDERVÆGGE
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Projekt: Ørestad Skole, Ørestad DK

Kunde: Københavns Kommune

Arkitekt: KHR Arkitekter

Loft: Sonar X
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G A N S K E
ENKELT

Minimalisme er en af de 

seneste årtiers største 

arkitekturtendenser. 

Men en virkelig minimalistisk 

indretning kræver maksimal 

kreativ tænkning.

Som koncept er 

minimalisme nem nok 

at forstå. Fjern alt andet 

end det allermest nødvendige, 

så rummet bliver så enkelt som 

muligt. Men som enhver arkitekt 

ved, er bygninger alt andet end 

enkle. De er designet til intensiv 

hverdagsbrug, og med dem følger 

en lang liste af tekniske krav. 

INSPIRED BY YOU ser nærmere på 

projekter, hvor minimalisme var i 

højsædet.
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Projekt: Ørestad Skole, Ørestad DK

Kunde: Københavns Kommune

Arkitekt: KHR Arkitekter

Loft: Sonar X

LOFTET ER MED 
TIL AT GIVE EN 
FORGRUND, 
MELLEMGRUND 
OG BAGGRUND

GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT
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LÆRING UDEN AFBRYDELSE
Da den nyetablerede Ørestad City engagerede 
KHR Arkitekter til at designe en skole med 
fritidstilbud og folkebibliotek, ville de have 
et design, der sikrede bygningens status som 
den moderne storbys sociale og kulturelle 
fokuspunkt. KHR’s markante design til ØRESTAD 
SKOLE omfatter hængende haver, karnapper og 
små, terrasseinddelte piazzaer på taget. Indenfor 
gemmer bygningens geometri på mange 
forskellige lokaler og fællesrum, som alle er 
indbyrdes forbundet og har forskellige størrelser 
og farver. Her spiller loftet en afgørende rolle, 
idet det angiver retning og minimerer de 
forstyrrende elementer.

“Tanken var at gøre bygningen meget 
udadvendt. For eksempel ligger folkebiblioteket 
i stueetagen, og karnapperne på de otte øvrige 
etager hænger ud over fællesområderne,” 
fortæller Mikkel Beedholm, arkitekt hos KHR. 
“Indenfor findes der ingen organiske former, 
kun geometriske med masser af vinkler. Loftet 
er med til at give en forgrund, mellemgrund 
og baggrund,” forklarer han og hentyder til de 
1800x600 mm lange Sonar-loftplader med 
X-kant. “Det hjælper brugerne med at forstå 
deres plads i rummet, samtidig med at det 
fremhæver bygningens unikke geometri.”

GANSKE ENKELT
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GANSKE ENKELT

Projekt: Ørestad Skole, Ørestad DK

Kunde: Københavns Kommune

Arkitekt: KHR Arkitekter

Loft: Sonar X
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TRENDY LY I SKOVEN
Dybt inde i en skov 30 km nord for Warszawa 
er HOTEL NARVIL hastigt på vej til at blive 
et af de mest populære konference- og 
fritidscentre i Polen. Bygningen er tegnet af 
Konrad Rubaszkiewicz og passer smukt ind 
i omgivelserne, som den ligger der omgivet 
af natur på alle sider. Hovedinspirationen bag 
hotelkonceptet er stedets 30 år gamle lindetræer. 
Træernes pragt, alder og energi var med til at 
give form til projektforløbet.

For at bevare harmonien inden døre leverede 
Rockfon 700 m2 Sonar og 3.400 m2 Krios, begge 
med D-kant og skjulte skinner. Dette for at skabe 
en serie flydende lofter, der passede perfekt 
til hotellets minimalistiske æstetik – og som 
opfyldte krav til akustik, brand og lysrefleksion.
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Projekt: Hotel Narvil, Serock PL

Arkitekt: Konrad Rubaszkiewicz

Loft: Sonar D + Krios D
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GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT

MAN LÆGGER KNAP NOK 
MÆRKE TIL LOFTERNE 
I BYGNINGEN – OG DET ER ET 
KOMPLIMENT
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STEMNINGSFULD KONTROL
Det videnskabelige center for oplysninger 
og akademisk bibliotek (Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akademicka) – i daglig 
tale kaldet CINIBA – er et fælles projekt mellem 
universitetet i Silesia og det økonomiske 
universitet i Katowice. Bygningen er tegnet af 
arkitektfirmaet HS99 og blev udpeget som den 
bedste bygning, der er bygget i Polen mellem 
2000 og 2012, i den 7. udgave af den polske 
arkitekturpris Life in Architecture, der organiseres 
af det førende polske arkitekturmagasin 
Architektura Murator, hvor den udmærkede sig 
blandt over 1.000 nominerede.

Faktisk har CINiBA vundet adskillige priser: 
Bedste bygning i Life In Architecture, Grand 
Prix i en arkitekturkonkurrence arrangeret 
af det prestigefyldte ugemagasin Polityka, 
samt nomineret til Mies van der Rohe-prisen i 
2013, Den Europæiske Unions pris for samtidig 
arkitektur, hvor den lå blandt de 34 bedste 
værker.

Dariusz Herman, en af arkitekterne fra HS99, som 
arbejdede med CINiBA, beskriver bygningen 
som “enkel”: “Vi ville skabe et rum, der skulle 
være en oase. Bygningen er indadvendt. Den 
kommunikerer med verden udenfor gennem den 
perforerede facade. Herman fortæller, at en af de 
største udfordringer indenfor var at “tage kontrol 
over stemningen”, og her spillede loftet en stor 
rolle. For at kontrollere akustikken og skabe det 
ønskede minimalistiske design bestilte HS99 
Sonar loftplader med D-kant og skjulte skinner 
fra Rockfon til gangarealer i kontorområder samt 
til konferencerum og auditorier. “De mange 
forskellige strukturer og faconer, der findes 
blandt Rockfon-produkterne, har betydet, at 
loftet kunne integreres harmonisk med vores 
koncept, og det var det, vi søgte,” fortæller 
Herman. “Man lægger knap nok mærke til 
lofterne i bygningen – og det er et kompliment.”

Projekt: CINiBA, Katowice PL

Arkitekt: HS99

Loft: Sonar D
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Projekt: Opera Office, Gdansk PL

Arkitekt: Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Loft: Tropic E +  Krios X

GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT

HARMONISK FORRETNING
INTERVIEW: RAFAŁ DEGUTIS, ARKITEKT
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Det nyligt opførte kontorkompleks OPERA 
OFFICE ligger mellem Gdansk og regionen 
Wrzeszcz, tæt ved hovedvejen i trekantsområdet 
Trójmiasto. Denne minimalistisk inspirerede 
bygning med udlejningskontorer i klasse A 
er bygget rundt om en klynge eksisterende 
træer, som i dag er indrammet af gårdhaven 
ved indgangen. Rafał Degutis, Lead Architect 
hos Degutis Architecture Studio, fortæller om 
forventningerne til projektet og de arkitektoniske 
løsninger.

HVAD VAR MÅLET MED PROJEKTET?
Målet var at skabe en centralt placeret 
kontorbygning, som både var visuelt æstetisk 
og funktionel og dermed ville være en attraktiv 
arbejdsplads for potentielle lejere.

HVAD VAR INSPIRATIONEN?
Bygningen er minimalistisk – enkel og samtidig 
dynamisk – med skrå facader og detaljer som for 
eksempel striberne af lys på glasfacaderne. Jo 
enklere, desto bedre – dette koncept har vi holdt 
fast i fra starten af projektet, og vores inspiration 
var operahuset i Oslo.

HVAD VAR DE STØRSTE UDFORDRINGER?
Den største udfordring var stedets tilstand og 
den L-formede grund, som var bevokset med 
gamle træer. Men netop dette gjorde projektet 
interessant, og det mest iøjnefaldende ved det 
er de gamle træer, vi har bevaret i gårdhaven. Vi 
opførte bygningen i harmoni med dem. 

GANSKE ENKELT
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RAFAŁ DEGUTIS
Degutis Architecture Studio

HVORFOR VALGTE I PRODUKTER FRA 
ROCKFON?
I Opera Office giver vi lejerne et antal 
kontorkonfigurationer at vælge imellem. 
Nogle virksomheder foretrækker et åbent 
kontorlandskab, mens andre foretrækker at 
dele rummet op. Derfor var vi nødt til at bruge 
modulopbyggede lofter, som ikke brød det 
minimalistiske udseende, og som gav en god 
akustik. For mig var Rockfon et af projektets 
nærliggende elementer, hvad de tekniske 
kontorløsninger angik. Disse produkters 
specifikationer egner sig til klasse A-kontorer.

HVORDAN HJALP ROCKFON-PRODUKTERNE 
JER TIL AT OPNÅ DET ØNSKEDE DESIGN?
Deres kvalitet og især detaljer som kombinationen 
af 600x600 mm og 1200x600 mm Krios-moduler 
med X-kant betød, at vi kunne tegne kreative 
kontorer og gangarealer af højeste standard. 
Og Rockfon laver ikke bare lofter, men tilbyder 
også lydabsorberende løsninger til vægge m.m. 
– så jeg plejer bare at række ud efter Rockfon-
kataloget. Og under opførelsen stod Rockfon 
altid klar til at hjælpe os, hvilket betød, at 
bygningen blev færdig og kommercialiseret til 
tiden uden nogen problemer.

GANSKE ENKELTGANSKE ENKELT
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ER OPERA OFFICE EN SUCCES?
Det synes jeg. Bygningen har masser at 
byde på: En god beliggenhed, et produkt, 
der imødekommer markedets behov for 
kontorlokaler, og en interessant, attraktiv 
arkitektur, som vi valgte for at vise, at kontorer 
af denne type ikke behøver være kedelige og 
kasseformede. Og det, at 100 % af kontorerne 
blev lejet ud allerede i byggefasen, viser, at 
kunderne sætter pris på det, vi har bygget. 
Virksomheder som Lloyd’s, Raiffeisen Bank, 
Lufthansa, KPMG m.m. kan ikke tage fejl!

GANSKE ENKELT

Projekt: Opera Office, Gdansk PL

Arkitekt: Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Loft: Tropic E + Krios X
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ET LIV I FARVER

ET LIV I FARVERFarver er et ekstremt vigtigt 

element i indretningens 

design. Og ligesom alle 

andre vigtige elementer er det 

også komplekst. Brugen af farver 

er aldrig neutral. Alle farver sender 

funktionelle og følelsesmæssige 

budskaber til rummets brugere.

ET LIV I FARVER
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Projekt: Roland Garros Players’ Restaurant, Paris FR 

Arkitekt: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Installatør: Aquilon

Loft: MONOET LIV I FARVER
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HVORDAN HAR DU DET?
Lad os starte med det grundlæggende. En farve 
påvirker og påvirkes af lyset og andre farver i 
omgivelserne. Vores opfattelse af og forhold til 
en farve forandrer sig, alt efter om den står alene, 
dominerer et rum eller indgår i et samspil med 
andre farver. Den påvirkes også af, hvor meget 
og hvilken type lys der rammer den. Hvis du ind 
imellem har tænkt, at et rum “føltes” anderledes 
om morgenen end om eftermiddagen, skyldes 
det sikkert, at det skiftende dagslys leger med 
farverne i rummet.

Selv om der er kulturelle forskelle mellem, 
hvordan vi bruger og reagerer på farver, er der 
masser af forskning, der tydeligt viser, at farver 
er et internationalt visuelt sprog. Farver vækker 
fysiske og psykologiske reaktioner, og farvernes 
styrke eller temperatur skaber forskellige 
stemninger. Varme farver anses for at være 
stimulerende, mens kolde farver generelt har en 
beroligende virkning.

I SYDFYNS ELFORSYNINGs administrations-
bygning i Svendborg har man anvendt farver til 
at skabe balance. Når man kommer ind, lægger 
man som det første mærke til bygningens 
længde og mængden af lys, der strømmer ind 
gennem atriummet med de hvide vægge og en 
flere etager høj glasfacade.

For at give bygningen en varmere nuance og 
få den til at føles mindre klinisk er gulvene i 
stueetagen lagt med grå sten, mens de øverste 
etager har trægulve. For at tilføje ekstra elegance 
foreskrev C&W Arkitekter 2.700 m2 metallicfarvet 
loft af Rockfon Color-all Mercury med skjult 
H-kant og indbygget belysning i gangarealer og 
trapperum. For at opnå en større lyddæmpning 
i det store atrium – et rum fyldt med hårde 
overflader af sten og glas – består den glatte 
hvide væg, som smukt reflekterer lyset, faktisk af 
350 m2 MONO. “Den skjulte H-kant og Rockfon 
Color-all-pladernes aflange format er med til at 
fremhæve bygningens længde,” fortæller Anders 
Hulgaard, arkitekt hos C&W. “Det grå loft giver 
en god kontrast til atriummets store størrelse, 
og det signalerer samtidig til brugerne, at de 
opholder sig i en anden type rum, hvilket skaber 
en varmere stemning.” 
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Projekt: Sydfyns Elforsyning, Svendborg DK

Arkitekt: Anders Hulgaard, C&W Arkitekter

Vægge + loft: MONO + Rockfon Color-all (Mercury)

DEN SKJULTE H-KANT OG ROCKFON COLOR-ALL-
PLADERNES AFLANGE FORMAT ER MED TIL AT 
FREMHÆVE BYGNINGENS LÆNGDE
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Projekt: Roland Garros Players’ Restaurant, Paris FR 

Arkitekt: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Installatør: Aquilon

Loft: MONO

INSTALLATIONEN KRÆVEDE 
EN NØJAGTIG 
HØJDEPLACERING AF 
PLADERNE, SOM HAR SAMME 
FARVE SOM GRUSET PÅ 
TENNISBANERNE
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I ROLAND GARROS PLAYERS’ RESTAURANT 
i tenniskomplekset i Paris, hvor French Open 
løber af stablen, førte nytænkning om akustik 
til en innovativ brug af farver. Her kan spillerne, 
deres familier og deres “følge” samles og få et 
øjebliks ro og koncentration før kampens hede – 
eller når sejren skal fejres bagefter. Restauranten 
blev bygget i 1994 og trængte til at blive 
renoveret, navnlig på grund af problemer med 
“cocktailparty-effekten”. Rummet var meget 
støjfyldt med et hårdt flisegulv, store glasflader 
og vægge med mange vinkler.

Didier Girardet, arkitekten bag renoveringen, 
fik den ide at lave et dekonstrueret loft med 
brudte og skrå, farvede flader: “Installationen 
krævede en nøjagtig højdeplacering af pladerne.” 
Forskydningen mellem de forskellige plader 
gjorde det muligt at forme både lyset og 
lyden, reducere ekkoet og gøre tale tydeligere. 
Okkerfarven tilførte varme til det overvejende 
hvide rum og ledte samtidig tankerne hen på 
grusbanerne, som Roland Garros er kendt for. 
For at føre sine ideer ud i livet foreskrev Girardet 
MONO, der kunne formes nøjagtigt efter hans 
specifikationer og farves i samme farve som 
gruset på tennisbanerne. Resultatet er et rum i 
luksusklasse, der lyder lige så godt, som det ser ud. 
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Projekt: KNSB, Utrecht NL

Indretningsarkitekt: Buro Bogaarts + Aramat Design

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

BRUG FARVEDE LOFTER 
TIL AT SKABE EN MERE INTIM 
ATMOSFÆRE
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HVOR STÅR DU?
Farver påvirker også vores opfattelse af rummet. 
Det er et vigtigt redskab, når man vil skabe en 
bestemt følelse, et bestemt visuelt udtryk og 
en bestemt atmosfære i et rum. Lyse farver får 
rummet til at syne større, mens mørke farver kan 
gøre rummet mere intimt. Et mørkt loft ser også 
lavere ud, end det er – og hvis det er installeret 
højt nok, kan det nærmest forsvinde.

Et godt eksempel på dette er det nye 
hovedkontor for det kongelige hollandske 
skøjteforbund, KNSB, i Utrecht, som består 
af kontorer, mødelokaler og fællesområder, 
såsom et galleri og en lounge. Jos Bogaarts 
fra indretningsfirmaet Buro Bogaarts forklarer, 
at “farveskemaet i bygningen leder tankerne 
hen på skøjteløbets naturlige kulisse – vinter 
langs Hollands tilfrosne kanaler.” I de lyse 
kontorområder repræsenterer jordnuancerne 
græsset, sivene og stenene langs kanalernes 
bred, og ovenover hænger det snehvide Sonar 
loft fra Rockfon.

Men i biblioteket og loungen nedenunder er 
stemningen en helt anden. Træ, sten, læder, 
mørke lofter og et mix af dæmpet belysning 
og teaterspotlights skaber et varmt, hyggeligt 
miljø. Bogaarts forklarer, at der i restauranten 
blev foreskrevet lofter med Rockfon Color-all 
Gravel “for at skabe en mere intim atmosfære” 
og matche de naturmaterialer, der er anvendt i 
rummet. 
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Projekt: Houtens School, Houtens NL

Arkitekt: Ronald van Hek, BBHD Architecten

Loft: Krios + Rockfon Color-all

HVORFOR ER DU HER?
Farveskemaer kan også bruges til at angive 
rummets formål og brug. De kan bruges til 
at skabe grænser og overgange. En designer 
tænker over, hvordan den visuelle stimulation 
i et rum opfattes af hjernen og fremkalder en 
ønsket kulturel respons. Dette er særlig vigtigt 
i miljøer, hvor forskellige rum har forskellige 
opgaver og funktioner, så der undgås forvirring, 
hvilket kan være en stresspåvirkning for 
brugerne.

Et rigtig godt eksempel på sådan et 
multifunktionelt rum er uddannelsesinstitutioner. 
I byen Houtens i Holland har BBHD Architecten 
gjort rig brug af farver, da de tegnede byens skole, 
HOUTENS SCHOOL. Ifølge arkitekt Ronald van 
Hek skulle de anvendte farver – herunder bl.a. på 
loftet – synliggøre skolens forskellige funktioner. 
“Valget af materialer og farver var meget vigtigt 
for det overordnede designkoncept.” Van Hek 
og hans team valgte kridhvide Krios lofter til 
klasseværelserne og administrationsområderne 
og Rockfon Color-all i forskellige toner til lofter i 
områder til andre aktiviteter. 
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VALGET AF MATERIALER OG 
FARVER VAR MEGET VIGTIGT 
FOR DET OVERORDNEDE 
DESIGNKONCEPT
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I den rummelige AIR FRANCE & KLM LOUNGE i 
Schiphol lufthavn i Holland bestod udfordringen 
i at skabe en følelse af uforstyrrethed og struktur 
i et stort, åbent område. Arkitekten valgte at 
anvende sorte loftplader af Rockfon Color-
all Charcoal i hele området for at få det til at 
virke mindre overvældende. Der blev ophængt 
hvide Rockfon Contour bafler i svævende 
linjer – som kondensstriber fra et fly – for at 
signalere bevægelse og tilvejebringe visuelle 
retningsangivelser. 
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Projekt: Air France & KLM lounge, Schiphol lufthavn NL

Installatør: Henri Zeegers

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

BRUGEN AF FARVER ER ALDRIG NEUTRAL. 

ALLE FARVER SENDER FUNKTIONELLE OG 

FØLELSESMÆSSIGE BUDSKABER TIL 

RUMMETS BRUGERE
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Projekt: Dansk Industri, København DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Loft: MONO + Sonar X

DET MENNESKELIGE ELEMENTDET MENNESKELIGE ELEMENT
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DET
MENNESKELIGE
E L E M E N T

Med den stigende 

interesse for 

miljøvenlige 

byggerier benytter designerne 

en helhedsorienteret tilgang til 

lofter, belysning, opvarmning og 

afkøling. Men en tæt integration 

er kun mulig med én vigtig 

ingrediens.

Hvad er hemmeligheden 

bag en vellykket 

teknisk integration? 

Vi har spurgt medlemmer 

fra fire byggeprojektteams 

om, hvordan de har udviklet 

helhedsorienterede loftløsninger. 

Selv om de har forskellige 

erfaringer, er der ét budskab, 

som skinner tydeligt igennem: 

Smart integration kræver smart 

teamwork.

DET MENNESKELIGE ELEMENT
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ROCKFONS IDÉ MED AT 

BYGGE EN 
MODEL 
VAR MED TIL AT 
OVERBEVISE ALLE

Projekt: Dansk Industri, København DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Loft: MONO + Sonar X

DET MENNESKELIGE ELEMENTDET MENNESKELIGE ELEMENT

OVERBEVISENDE MODEL
Da DANSK INDUSTRI besluttede at renovere 
sit hovedkontor, “Industriens Hus”, ved 
Rådhuspladsen i København, valgte de at lade 
arkitekterne fra Transform give bygningen mere 
end bare en ansigtsløftning. Murstensfacaden 
fra 1970’erne blev udskiftet med en glasfacade 
monteret i et spinkelt ophæng af stålrammer, 
som danner et harlekinmønster. Indenfor blev 
arbejdspladserne og stueetagens butikker også 
totalt gennemrenoveret. Som led i bygningens 
mere energirigtige design skulle der indbygges 
LED-belysning fra Philips i loftet sammen 
med integreret HVAC (varme, ventilation og air 
condition).

“Ca. 12 måneder før de første plader blev 
leveret, byggede vi en model af et kontor i 
fuld størrelse,” fortæller Thomas Vilmar, Sales 
Director Danmark & Finland hos Rockfon. Dette 
for at sikre, at projektet forløb uden problemer, 
og at slutresultatet levede op til Dansk Industris 
krav. Tanken var at vise alle, der var involveret 
i projektet, hvordan det nye loft ville se ud, 
og rydde eventuelle problemer af vejen, før 
installationen gik i gang på byggepladsen. “Fordi 
bygningen vender ud mod Tivoli, er der strenge 
krav til belysningen. Kontorbelysningen skal 
være vinklet på en bestemt måde, så der undgås 
lysforurening i Tivoli,” forklarer han.

LARS SERUP
Transform
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En anden udfordring var den typiske 1970’er-
byggestil. Etageadskillelserne var i forvejen 
ret lave i forhold til moderne standard, men 
varierede i højde i bygningen på grund af 
sætning gennem tiderne. “Vores Sonar loft med 
X-kant var det eneste, der ville sikre, at der blev 
plads nok til alle installationer – ventilation, 
kabler, belysning, akustik – hvis det hele skulle 
spille sammen,” tilføjer Thomas Vilmar. “Og det 
kunne vi kun bevise ved at lave en model.”

“Rockfons ide med at bygge en model var med 
til at overbevise alle,” fortæller Lars Serup, 
chefarkitekt på projektet hos Transform. “Set med 
vores øjne var det fra starten en arkitektonisk 
god ide. Men det, at vi kunne se og røre ved 
den, overbeviste alle om, at vores design af 
kontorbygningen var det rigtige.”

THOMAS VILMAR
Rockfon
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Projekt: Dansk Industri, København DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Loft: MONO + Sonar X
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Projekt: BDO, Herning DK

Installatør: Systek Skræddergaard

Belysning: Luminex

Loft: Sonar X

DET MENNESKELIGE ELEMENT
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INTEGRERET LYS I FÆLLESSKAB
Integreret belysning var også et vigtigt 
fokusområde, da revisionsselskabet BDO 
besluttede at bygge nyt kontor i Herning. 
Designet krævede, at der var højt til loftet, men 
der skulle også være rum til koncentration og 
arbejde. Her spillede ikke kun akustikken, men 
også belysningen en væsentlig rolle.

Efter et indledende projektopstartsmøde 
gik Rockfon og belysningsleverandøren 
Luminex sammen om at designe en helt ny 
serie indbygningsarmatur: Matric-Line L3. 
Kombinationen af de monolitisk udseende 
Sonar-plader med X-kant og Luminex-
belysningen er en elegant løsning. Loftskinnerne 
bærer armaturerne, og Luminex udviklede en 
udligningsbro, der letter installationen. Der hvor 
armaturer og loftplader mødes, bliver armaturet 
en bærende del af loftkonstruktionen.

Løsningen, som blev udviklet af Rockfon og 
Luminex, levede ikke blot op til arkitekternes 
og BDO’s krav – den var også medvirkende til, at 
projektet kunne afleveres til tiden. “Det gjorde 
en kompliceret installationsopgave på tværs af 
fagentrepriser yderst ukompliceret,” fortæller 
Kim Sørensen fra Systek Skræddergaard. “Vi 
var i stand til at installere hver lysarmatur  på få 
sekunder.”

DET GJORDE EN KOMPLICERET 
INSTALLATIONSOPGAVE 
PÅ TVÆRS AF FAGENTREPRISER 
YDERST UKOMPLICERET
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Projekt: BDO, Herning DK

Installatør: Systek Skræddergaard

Belysning: Luminex

Loft: Sonar X
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OSKAR MERES
ROCKFON
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Projekt: Sydmors Skole, Vils DK

Arkitekt: Ole Davidsen, Arkitektgruppen Limfjorden ApS

Ingeniørfirma: A&I Rådgivende Ingeniører + d.a.i arkitekter ingeniører

Entreprenør: Niels Thomsen, Tømrernes Byggeselskab A/S

Loft + vægge: Sonar E og X + VertiQ

VENTILATION UDEN KANALER
Til den nye SYDMORS SKOLE i Vils på Mors 
blev der stillet krav om lofter med en ubrudt 
flade. Arkitekterne ville ikke have synlige 
ventilationsriste, hvilket gav entreprenør Niels 
Thomsen hovedbrud. “Jeg ringede til Rockfon, 
forklarede dem situationen og spurgte dem: ‘Kan 
I klare den?’”

Rockfon-lofternes egenskaber var nøglen til 
løsningen. Oskar Meres, Regional Technical 
Manager hos Rockfon, forklarer: “For at opnå 
optimal ventilation skal der være usynlige 
mellemrum mellem pladerne og der skal helst 
være så mange samlinger som muligt.” 

Ved at skabe et mindre luftovertryk bagved det 
nedhængte loft, kan man udnytte de mange 
mellemrum til at presse luften igennem, hvorved 
en god ventilation uden støj og træk sikres. 

For seks år siden var Rockfon med i et testprojekt 
for et universitet, hvor man udnyttede dette 
fænomen til at installere ventilation. Ideen 
blev tilpasset projektet på Sydmors ved hjælp 
af Sonar-plader med E-kant. “I stedet for at 
installere luftkanaler fungerer loftet som én 
stor ventilationsåbning,” forklarer Meres. For at 
fremme akustikken i lokalerne og for at følge den 
nationale lovgivning, er der desuden installeret 
VertiQ-vægabsorbenter i hele bygningen. 
“Vi ville aldrig have fundet en løsning, hvis vi 
ikke havde sat os ned og løst alle problemerne 
i fællesskab,” forklarer Niels Thomsen. “Det 
krævede alles ekspertise og samarbejde.” 
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NIELS THOMSEN
Tømrernes Byggeselskab A/S
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VI VILLE ALDRIG HAVE 
FUNDET EN LØSNING, 
HVIS VI IKKE HAVDE SAT OS 
NED OG LØST ALLE 
PROBLEMERNE I 
FÆLLESSKAB
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Projekt: Le Tivoli, Paris FR

Installatør: Augagneur

Loft: Specialudviklede Krios dB Metal
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METAL MØDER STENULD
I 2011 startede renoveringen af kontor-
komplekset LE TIVOLI ved Gare Saint Lazare 
i Paris. Målet var en modernisering af de syv 
bygninger på i alt 22.000 m2 for at gøre dem mere 
miljøvenlige og opnå en BREEAM-certificering. 
Efter først at have foreskrevet et forsænket Krios 
dB 40-stenuldsloft besluttede arkitekten og 
ejeren, at de ville have et loft, der lignede metal – 
men som stadig havde det oprindeligt planlagte 
Rockfon-lofts akustiske egenskaber.

Det var op til Rockfon og installationsfirmaet 
Augagneur at udvikle en ny loftløsning. “Vi har 
samarbejdet med Augagneur på flere projekter 
gennem årene, så vi kender hinanden godt,” 
fortæller Laurent Behuel, Area Sales Manager 
hos Rockfon. “Takket være vores gode relation 
lykkedes det os at finde frem til en innovativ 
og rentabel løsning.” Teamet fandt på at skabe 
metalmoduler beklædt med Rockfon-plader. For 
den almindelige beskuer ligner loftet metal, men 
med Rockfon-indlæggene har det de samme 
akustiske egenskaber som et modulopbygget 
stenuldsloft. “Det er første gang, Rockfon har 
indbygget sine produkter i et metalloft, og det 
færdige resultat lever fuldt ud op til alle kundens 
krav.” 

TAKKET VÆRE VORES GODE RELATION LYKKEDES DET 
OS AT FINDE FREM TIL EN INNOVATIV OG RENTABEL 
LØSNING, OG DET FÆRDIGE RESULTAT LEVER FULDT 
UD OP TIL ALLE KUNDENS KRAV
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Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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