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 Vi afslører 
DET SMUKKE INDRE

ved renoveringer og nybyggeri

UOVERTRUFFEN DESIGN
imponerende international inspiration

DEN INDRE FORVANDLING
gamle bygninger i et nyt lys

DET HANDLER OM KOMFORT
bæredygtige bygninger med enestående indeklima



DET PERFEKTE
MATCH

Projekt: Statoils kontorer i Sandsli, Bergen, Norge

Arkitekt: Niels Torp

Montører: Acusto

Lofter: Rockfon Krios dB 44 

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Idette nummer af INSPIRED BY YOU retter vi fokus mod den indre skønhed, vi har fundet i 
en bred vifte af projekter fra hele verden. Skønhed afhænger som bekendt, af øjnene der 
ser. Men hos Rockfon mener vi, at den har sit udspring i inspirationen hos den designer, 

der ser potentialet i et nybyggeri eller i en eksisterende bygning. Før skønheden kan 
afsløres for ejendommens brugere, skal nogen forestille sig den og gøre den til virkelighed.  
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Projekt: Novo Nordisks hovedkontor, Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Lofter og vægge: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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UOVERTRUFFEN DESIGN

UOVERTRUFFEN
DESIGN 

Det der kendetegner virkelig 

uovertruffen design er, at designeren 

har haft øje for hver eneste lille 

detalje, og at "godt nok" aldrig er godt nok. 

 

Under ethvert byggeprojekt er det en 

udfordring for designerne at bevare deres 

æstetiske vision, efterhånden som projektet 

udvikler sig. Der er altid en risiko for, at selve 

processen vil stjæle fokus fra slutresultatet. 

Kompromiser kan true med at udvande den 

virkning, som bygningens design skal have på 

brugerne, og designerne må bevare fokus for 

at sikre, at deres vision forbliver den bærende 

kraft i projektet.  

 

De første sider i dette nummer præsenterer 

en række projekter, der illustrerer, hvad man 

kan opnå, når visionen får lov at forblive intakt 

hele vejen igennem. Projekter, der får folk til 

at stoppe op og kigge. Projekter, der har vist 

sig at være ganske imponerende hele vejen 

igennem. God fornøjelse!
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UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN

Projekt: Novo Nordisks hovedkontor, Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Lofter og vægge: Rockfon Mono® Acoustic,  

Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN

NOVO NORDISK – INSPIRERET AF 
VIRKSOMHEDENS DNA
Den danske lægemiddelproducent NOVO NORDISK 
havde et ønske om, at deres nye koncernhovedkontor 
i Bagsværd nord for København, skulle være et lyst 
og åbent kontormiljø, der samtidig tydeligt afspejler 
virksomhedens dna. Henning Larsen Architects vandt 
projektet med deres elegante bud på en cirkelformet 
bygning med et organisk design, der er inspireret af 
insulinmolekylernes runde, spiralformede struktur, som 
udgør fundamentet i Novo Nordisks produktsortiment. 
Henning Larsen Architects indarbejdede også tydelige 
arkitektoniske referencer til den skandinaviske 
designtradition og til den danske arkitekt Arne 
Jacobsen, som – ud over sine kendte stole Ægget og 
Svanen – også designede for Novo Nordisk. 

Det var nødvendigt at bruge fleksible byggematerialer 
for at kunne virkeliggøre det buede bygningsdesign, 
og Henning Larsen Architects valgte at montere 
Rockfon Mono® Acoustic på såvel de lodrette som de 
vandrette overflader i det store atrium. "Mono gjorde 
det muligt at skabe et imponerende design med 
sammenhængende overflader, der binder rummet 
sammen," forklarer arkitekt Søren Øllgaard. "Desuden 
var det en ekstra fordel at kunne lave fleksible lofter 
og vægge, uden at det går ud over de gode akustiske 
egenskaber."

Udover den designmæssige fleksibilitet og de akustiske 
fordele gav Mono-systemet også arkitekterne mulighed 
for at fremhæve flotte, naturlige lysindfald i bygningen. 
"Takket være de ubrudte overflader skaber Mono 
sammenhæng, trækker lyset ind på en interessant 
måde og skaber et spændende udseende med sine 
rustikke overflader," fortsætter Søren Øllgaard, før han 
konkluderer: "Det er forfriskende, at loftet har tekstur."

Se videoen, og 
se flere billeder på 
www.rockfon.dk
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UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN

Projekt: Novo Nordisks hovedkontor, Bagsværd, Danmark

Arkitekter: Henning Larsen Architects

Lofter og vægge: Rockfon Mono® Acoustic, 

Rockfon Mono® Acoustic Flecto

MONO GJORDE DET 

MULIGT AT SKABE ET 
IØJNEFALDENDE DESIGN MED 

SAMMENHÆNGENDE 
OVERFLADER, DER BINDER 

RUMMET SAMMEN
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Projekt: Duda Cars, Poznan, Polen

Arkitekt: Mariusz Wrzeszcz

Lofter: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN
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DUDA CARS – HØJE STANDARDER
DUDA CARS er den førende Mercedes-Benz-forhandler 
i Poznan i Polen. De 7.000 m2 forretningslokaler 
omfatter et showroom og ekspeditionsområde på over 
2.100 m2. Showroomet er blevet udvidet med et stort, 
nyt udstillingsområde og indgangsparti. Renoveringen 
binder det gamle og det nye showroom sammen 
både arkitektonisk og logistisk. Den iøjnefaldende 
cirkelformede indgang er stolt udsmykket med Mercedes-
Benz' logo og udgør et markant vartegn for Duda Cars' 
showroom. Fornemmelsen af prestige var et afgørende 
element for designet, ligesom det er for varemærket. 
"Mærkets luksuriøse udtryk var definerende for, hvordan 
projektet blev ført ud i livet, og for bygningens finish. De 
højeste standarder var helt afgørende," forklarer arkitekt 
Mariusz Wrzeszcz. "Målet var en moderne løsning med 
stor rummelighed og højde. Men samtidigt ville vi undgå, 
at bygningen og dens interiør kom til at virke monumental, 
kold eller tom." Der er anvendt masser af metal og glas i 
designet for at udstråle modernitet og skabe sammenhæng 
med det eksisterende showroom. Kunstinstallationer inde 
i bygningen, herunder en interaktiv skulptur af stål, der er 
ophængt i lobbyen, tilfører et mere muntert aspekt. 

I hele udstillingsområdet er der benyttet Rockfon Krios X, 
som er arrangeret i et elegant svævende skinnesystem. 
Materialet er valgt på grund af dets funktionalitet og 
designmuligheder. "Rockfon-lofter giver os mulighed for 
at opnå den elegance og prestige, vi ønsker at udtrykke. 
Interiøret indeholder kunstneriske elementer. Bilerne 
er i sig selv nærmest kunstværker, og de elegante 
kvalitetslofter understreger denne effekt. Det er lykkedes 
os at montere lofterne, så de ligner en skulptur," fortæller 
Wrzeszcz. 

"Men det var lige så vigtigt, at indretningen blev 
brugervenlig, og derfor var en akustisk løsning 
altafgørende. Selv om området er enormt, er der 
ingen unødvendige, forstyrrende lyde." Belysning og 
andre installationer monteres nemt i skinnerne og i 
mellemrummene mellem pladerne. Den hjælp, Rockfons 
akustiske eksperter kunne tilbyde, var en ekstra fordel. "Vi 
har fået fremragende støtte fra Rockfons medarbejdere. 
De har ikke kun bidraget til materialevalget, men også 
hjulpet med logistikken – selv i uforudsete situationer og 
nødsituationer," afslutter Wrzeszcz.

UOVERTRUFFEN DESIGN UOVERTRUFFEN DESIGN
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Projekt: Duda Cars, Poznan, Polen

Arkitekt: Mariusz Wrzeszcz

Lofter: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

UOVERTRUFFEN DESIGN UOVERTRUFFEN DESIGN
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Projekt: Svømmehallen Arts et Vie, Plozévet, Frankrig

Arkitekt: Gauthier Philippe

Lofter: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar G

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR class D

UOVERTRUFFEN DESIGN

SELV NÅR DER ER FYLDTMED 

BØRN, OPSTÅR DER  

INGEN EFTERKLANG

Se videoen, og 
se flere billeder på 
www.rockfon.dk

SVØMMEHALLEN ARTS ET VIE – 
FREDELIG ATMOSFÆRE
Feriestedet ARTS ET VIE i Plozévet i Frankrig 
er det første af sin slags i Brittany-området. 
Efter en byggeproces, der har strakt sig over 
18 måneder, åbnede det 4-stjernede feriested 
med bungalows i juni 2014 og vil fremover 
byde gæster velkommen fra marts til november. 
Den opvarmede swimmingpool er beregnet til 
besøgende i alle aldre, men i skolernes ferier 
er der særlig fokus på børnefamilier, mens 
pensionister har fortrinsret resten af tiden.

Det er en kendt sag, at det er vanskeligt 
at håndtere akustikken i svømmehaller, så 
projektets arkitekt, Gérard-Charles Gautier, 
stod over for en udfordring, da han skulle skabe 
et miljø, som både var behageligt for svømmere 
og sjovt for legende børn. Hans løsning var at 
udstyre svømmehallens lofter med de akustiske 
stenuldsplader Rockfon Sonar monteret i  
Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR class D - 
skinnesystem for at opnå en holdbar konstruktion 
af høj kvalitet, der kan modstå den korrosion, de 
fugtige omgivelser ellers giver risiko for. 

Ud over at takle akustikken giver Sonar-pladernes 
glatte, hvide overflader og skjulte X-kanter også 
designerne mulighed for at skabe lofter, der ser 
massive ud, men som alligevel kan demonteres. 
Bygningens ejer, Vincent Berthy, kan se, at 
gæsterne nyder stemningen i bygningen. 
"Især hvad angår svømmehallens interiør, får vi 
tilbagemeldinger om, at gæsterne sætter pris på 
det lyse og åbne design," fortæller han. "Selv når 
vinduerne er åbne, er der en meget stille og rolig 
stemning."

Berthy er overbevist om, at bygningens akustik 
spiller en vigtig rolle. "Gæsterne er rigtig glade for 
svømmehallen, fordi der ikke opstår efterklang, 
selv når der er fyldt med børn," forklarer han. 
"I andre bygninger ville nogle gæster gå på 
grund af støjen, når der er mange børn, men det 
oplever vi slet ikke her. Vi har ingen problemer, 
og selv når børnene larmer, kan de øvrige gæster 
stadig nyde poolen." Processen har også affødt 
nogle værdifulde erfaringer, der kan bruges 
i fremtidige projekter. "Den metode, vi har 
brugt i forbindelse med denne svømmehal, bør 
bruges alle vegne, for det er første gang, vi har 
haft et produkt af denne kvalitet," siger Berthy 
afslutningsvis.
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CHIZHOVKA ARENA – 
VELEGNET TIL LIDT AF HVERT
Da Hviderusland blev valgt som vært for 
verdensmesterskabet i ishockey 2014, stod det 
hurtigt klart, at landet var nødt til at opføre et 
nyt skøjtestadion. Der lå allerede et stadion med 
plads til 15.000 tilskuere i hovedstaden, men 
ifølge reglerne skulle der være endnu et stadion 
til rådighed under mesterskaberne. Løsningen 
blev CHIZHOVKA ARENA med plads til 9.000 
tilskuere. Det ligger idyllisk i et beboelseskvarter 
ved bredden af Chizhovka-reservoiret i Minsk. 

Designet er inspireret af beliggenheden og ligner 
to sammenhængende dråber vand. "Eftersom 
stadionet ligger ved breden af et reservoir, er 
hovedkonceptet vanddråber. Jeg har forsøgt 
at tegne det på en måde, så det ligner en stor 
dråbe – den store arena – der flyder ind over 
den lille dråbe via en mellembygning," forklarer 
projektets chefarkitekt, Marat N. Grodnikov.

Selv om opførelsen af skøjtestadionet skyldes en 
enkelt konkret begivenhed, ville Grodnikov sikre, 
at anlægget også kan være lokalområdet til gavn 
efter verdensmesterskabet. Derfor tilføjede han 
en mindre skøjtebane med 500 tilskuerpladser, 
der kan bruges af offentligheden, ligesom han 
har integreret et shoppingområde på 5.000  m² 
på anden sal i bygningen. 

Eftersom stadionet også skal bruges til koncerter, 
var de akustiske forhold et vigtigt aspekt 
under projektet. "For at optimere projektets 
økonomi foretog vi de akustiske analyser fra 
starten," forklarer Grodnikov. Da beregningerne 
var færdige, blev stadionet udstyret med 
stenuldsplader af typerne Rockfon Tropic og 
Rockfon Lilia for at opnå det rette akustiske 
klima.

Resultatet af den kreative kombination af 
materialer er en multiarena med en akustisk 
profil, der er velegnet til sine mange formål. "Der 
er ingen rungen eller efterklang af betydning, 
og akustikken er god, især i den store arena, der 
også bruges til koncerter. De arrangementer, 
der er blevet afholdt i arenaen, har ikke krævet 
ekstra lydisolering, for der har ikke været nogen 
problemer med akustikken," konkluderer 
Grodnikov.

UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN
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Projekt: Chizhovka Arena, Minsk, Hviderusland

Arkitekt: Marat N. Grodnikov

Lofter: Rockfon Tropic, Rockfon Lilia

UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN
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MARKTHAL – STILHED OG STØJ
Det overdækkede marked MARKTHAL i 
centrum af Rotterdam er et af de første af sin 
slags i Holland. Den unikke bygning er designet 
af MVRDV Architects, som Rotterdams bystyre 
bad om at skabe en bygning, der både kunne 
fungere som marked og bruges til beboelse. Efter 
flere udkast besluttede MVRDV, at de ikke ville 
overdække markedet med et traditionelt lavt 
tag, og i stedet tegnede de en bue. "På den måde 
ville man kunne se markedet fra lejlighederne og 
virkelig opleve det," fortæller projektets arkitekt, 
Anton Wubben fra MVRDV.

De besluttede at gøre markedet til det centrale i 
bygningen og at dække buens inderside med et 
kunstværk bestående af 4.000 farverige plader, 
der er tegnet Arno Coen, en lokal kunstner fra 
Rotterdam. De omkringliggende lejligheder 
er bygget, så de har udsigt til markedet, og 
penthouselejlighederne har glasgulve, så 
beboerne kan kigge direkte ned på standene. 
For at lede de besøgendes opmærksomhed mod 
det livlige marked har MVRDV anvendt et meget 
minimalistisk design til alle andre elementer. 
"Uanset hvad vi gjorde, skulle markedet være 
omdrejningspunktet i designet, og det skulle 
alle de andre funktioner være med til at fremme," 
forklarer Wubben, "så hele rummet skulle 
designes så minimalistisk som muligt."

For at opnå dette diskrete udtryk besluttede 
MVRDV at holde alle andre funktioner – f.eks. 
vinduesrammer, gulve og lofter – i en afdæmpet, 
grå nuance. "Vi havde brug for et akustisk loft helt 
uden samlinger og med de rette farvemuligheder, 
så valget faldt på Rockfon  Mono®  Acoustic," 
uddyber Wubben. Resultatet er en imponerende 
bygning med en bemærkelsesværdig balance 
mellem fredeligt privatliv og hektisk handel.  
"I sidste ende fik vi skabt et rum, en ramme, kan 
man næsten sige, der huser et marked, men vi 
havde aldrig forestillet os, at byen ville tage 
projektet til sig på den måde, det er sket. Og 
selv om vi har arbejdet hen imod det i designet, 
er den måde, folk bruger bygningen på, helt 
overvældende," runder han af.

UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN

Se videoen, og 
se flere billeder på 
www.rockfon.dk
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Projekt: Markthal, Rotterdam, Holland

Arkitekt: MVRDV

Montør: Pennings Akoestiek

Lofter: Rockfon Mono® Acoustic

Skinnesystem: Chicago Metallic Monolitic

UOVERTRUFFEN DESIGNUOVERTRUFFEN DESIGN

UANSET HVAD VI GJORDE, 
SKULLE MARKEDET VÆRE 

OMDREJNINGSPUNKTET 
I DESIGNET, OG DET SKULLE 
ALLE DE ANDRE FUNKTIONER VÆRE 
MED TIL AT FREMME
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BESTSELLER – INTIM ENKELHED
BESTSELLER ønskede, at deres nye regionale 
kontorer i Aarhus skulle have en intim atmosfære 
– i modsætning til upersonlige standardlokaler. 
For at undgå at skabe en enorm klods på 
denne unikke beliggenhed ud til vandet ved 
indgangen til havnen, er planen baseret på 
en række forskudte bygninger forbundet 
gennem forskellige udearealer. Denne sværm af 
bygninger minder om en lille, spillevende by og 
rummer 22.000  m² kontorlokaler, showrooms, 
et auditorium og forskellige fællesområder 
over jorden foruden 24.000 m² parkeringsplads, 
studier, logistik og tekniske installationer 
under jorden. Kontorbygningen er designet af 
C.F.  Møller og ligger på byens havnefront, et 
tidligere industriområde, der nu er i en rivende 
udvikling takket være nye beboelses- og 
erhvervsejendomme og kulturprojekter. Den 
nye tilstedeværelse i Danmarks næststørste by 
understøtter det internationale modemærkes 
hastige vækst.

Enkelhed gennemsyrer alle aspekter af designet. 
De retlinjede bygningskroppe giver komplekset 
en markant profil i samspil med vandet. Facaden 
er præget af et afdæmpet mønster af sten 

og glas. Tekniske løsninger som køling ved 
hjælp af havvand og solopvarmning fremmer 
bygningens lavenergiprofil og er designet til 
at være så uanseelige som muligt, hvilket igen 
understøtter arkitekturens enkelhed. En indre 
gade binder de forskellige bygninger sammen.

Det imponerende, næsten 22.000 m² store, 
sammenhængende loft bestående af Rockfon 
Mono® Acoustic monteret i Chicago Metallic 
Monolithic skinnesystemet er med til at sikre, 
at det store lokale bevarer sin enkelhed og 
opleves som lyst og åbent, samtidig med at alle 
nødvendige tekniske funktioner er til rådighed. 
Lys, ventilation og brandinstallationer er skjult i 
loftet ved hjælp af specialdesignede skinner. De 
akustiske og lysreflekterende egenskaber ved 
Rockfon Mono® Acoustic er en forudsætning for 
kontorlandskabet og fællesområderne. "Målet 
var at gøre det enorme loftareal så enkelt som 
muligt med så få detaljer som muligt," forklarer 
Julian Weyer, partner hos C.F. Møller. "Vi har 
reduceret loftelementerne og skjult de tekniske 
installationer, og det er grunden til, at vi valgte 
Rockfons hvide Mono-loft. Det var en udfordring 
at slippe for alle installationerne i loftet, men det, 
vi bedst kan lide, er, at det er så enkelt og uden 
samlinger."

UOVERTRUFFEN DESIGN UOVERTRUFFEN DESIGN

JULIAN WEYER  
C.F. MØLLER

DET BEDSTE ER, AT LOFTET 
ER SÅ ENKELT OG UDEN 
SAMLINGER
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Forbedret Rockfon 
Mono® Acoustic
Frank Winters, 
Systems Development Manager, Rockfon 
 
De fleste arkitekter og designere kan godt lide, 
hvordan et loft uden samlinger ser ud, men tit føler 
de, at de er nødt til at vælge mellem æstetik og 
akustik. Det var udgangspunktet, da vi udviklede 
Rockfon Mono® Acoustic, som er det akustiske loft 
uden samlinger, der giver de bedste resultater. Vi 
udviklede dette unikke system ved at kombinere 
et traditionelt system til nedhængte lofter med 
en specialudviklet akustiskspartel og Ready-
Mix Puds, der giver loftet den glatte overflade. 
Resultatet er et loft med samme brandsikkerhed 
og modstandsdygtighed mod fugt som stenuld, 
men som er fleksibelt nok til, at man kan skabe 
stort set hvilket som helst design med det. For at 
give arkitekterne fuld frihed i deres design har vi 
også udviklet de bøjelige Rockfon Mono® Acoustic 
Flecto-plader, der kan bøjes til enhver buet facon. 

Vi har foretaget nogle opdateringer af 
Rockfon Mono® Acoustic, som vi tror, vil være til 
gavn for såvel arkitekter som montører. I forhold 
til arkitekterne har vi forbedret pudset for at 
opnå en endnu glattere og hvidere overflade, der 
reflekterer lyset rigtig godt. Montørerne vil sætte 
pris på, at det forbedrede puds nu kan påføres 
med højtryk, hvilket er hurtigere. Montørerne vil 
også spare tid med vores nye beslag, der reducerer 
behovet for skruer betydeligt. Endelig har vi gjort 
mellemrummet mellem de tætliggende plader 
endnu mindre, så man kan opnå samme glatte 
overflade med et mindre forbrug af akustikspartel.

Projekt: Bestsellers hovedkontor, Aarhus, Danmark

Arkitekt: C.F. Møller

Lofter: Rockfon Mono® Acoustic

Skinnesystem: Chicago Metallic Monolitic

FRANK WINTERS 
ROCKFON
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Projekt: Minsk National Airport, Minsk, Hviderusland

Arkitekt: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal  

Unitary Engineering Design Enterprise

Lofter: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

DEN INDRE FORVANDLINGDEN INDRE FORVANDLING 
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D E N 
I N D R E  

F O R V A N D L I N G

Inspirerede renoveringer 

kan afdække ethvert rums 

virkelige potentiale og 

skønhed og løfte bygningen ud 

af fortiden og ind i fremtiden. 

 

En af de største udfordringer 

ved at renovere eksisterende 

ejendomme – frem for at rive 

dem ned – er at overbevise folk 

om, at slutresultatet vil blive 

bedre end et nybyggeri. Men 

holdningerne er ved at ændre sig. 

 

Folk er begyndt at indse, at når 

en renovering udføres på den 

rigtige måde, er det tit en mere 

økonomisk og miljøvenlig måde 

at opnå et kvalitetsrum på, 

end ved at starte forfra med en 

nybygget ejendom. Men en af 

de største udfordringer kan være 

at skabe et moderne design, 

der kombinerer ejendommens 

historie med moderne teknologi, 

komfort og bekvemmeligheder. 

Det er her, materialevalget 

virkelig kan gøre en forskel. 

DEN INDRE FORVANDLINGDEN INDRE FORVANDLING 

21



Projekt: Minsk National Airport, Minsk, Hviderusland 

Arkitekt: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal  

Unitary Engineering Design Enterprise

Lofter: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

TANKEN MED PROJEKTET VAR AT 
SKABE ET HELT NYT INDVENDIGT 
RUM MED EN MODERNE, LYS 
OG ÅBEN ARKITEKTUR INDEN 
FOR DEN EKSISTERENDE BYGNINGS 
RAMMER
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MINSK NATIONAL AIRPORT – 
AKUSTIKKEN LØFTER SIG
MINSK NATIONAL AIRPORT blev opført i 
1980'erne og er porten til Hviderusland. Den 
oprindelige kapacitet var ca. 5,2 millioner 
passagerer om året, og i starten foregik op mod 
80 % af flytrafikken internt i Sovjetunionen, men 
efterhånden som den geopolitiske situation 
har ændret sig, er lufthavnen blevet et stadig 
vigtigere trafikknudepunkt, der forbinder 
Vesteuropa med Fællesskabet af Uafhængige 
Stater (SNG). Omkring årtusindskiftet faldt 
lufthavnens kapacitet betydeligt, og den 
eksisterende bygning levede ikke længere op til 
internationale standarder. 

For at forbedre servicen over for passagererne 
blev det besluttet at ombygge lufthavnen med 
henblik på at forøge kapaciteten for international 
flytrafik med op til 70  % og samtidig forbedre 
indemiljøet. "Målene med en ombygning og med 
at opføre en ny bygning er meget forskellige. 
I dette tilfælde var vi nødt til at arbejde ud 
fra den eksisterende bygnings størrelse og 
arkitektur, som stammede fra Sovjetunionens 
tid. Tanken med projektet var at skabe et helt 
nyt indendørs rum med en moderne, lys og åben 
arkitektur inden for den eksisterende bygnings 
rammer," forklarer ledende projektarkitekt hos 
Minskproyekt Municipal Unitary Engineering 
Design Enterprise, Oleg V. Sergeyev. "Vi har 
foretaget gennemgribende ændringer i hele 
indretningen, strømlinet terminalområdet, skabt 
helt nye ruter for passagertrafikken og nytænkt 
placeringen af check-in skranker og venterum 
for at kunne yde passagererne den service, de 
forventer," uddyber Sergeyev.

Ombygningen med henblik på at udvide det 
eksisterende areal var inspireret af de principper, 
den legendariske arkitekt Le Corbusier indførte, 
og af hans evne til at arbejde med rum, men 
resultatet skulle samtidig leve op til lokale 
standarder for brandsikkerhed og akustik. 
"Under arbejdet på lufthavnsprojektet skulle 
vi også leve op til internationale standarder for 
passagerservice og støj, samtidig med at vi skulle 
opnå et behageligt indemiljø. Derfor lagde vi stor 
vægt på valget af byggematerialer – f.eks. ved 
at bruge specialglas og nedhængte akustiske 
lofter" fortæller Sergeyev. De komplekse krav 
til lofternes præstationer blev opfyldt ved 
hjælp af en kreativ kombination af traditionelle 
nedhængte Rockfon Tropic stenuldslofter 
suppleret med akustiske flåder af typen Rockfon 
Eclipse. "Vi valgte nedhængte Rockfon-lofter, 
fordi de opfylder alle vores standarder for 
brandsikkerhed og akustik. Rockfons produkter 
er en moderne og nyskabende løsning på vores 
marked, som vi valgte på grund af den kvalitet, 
de giver for pengene," siger Sergeyev.
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DEN INDRE FORVANDLING

Projekt: Den internationale skole Sankt Lars, Lund, Sverige

Arkitekter: Sews, Juul | Frost

Montør: Intermontage i Bromölla AB

Lofter: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral,  

Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

DEN INDRE FORVANDLING 

Se videoen, og 
se flere billeder på 
www.rockfon.dk
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SANKT LARS – FORVANDLING 
FOR EN NY GENERATION
Den internationale skole og dens 300 elever tog 
den nyrenoverede del af bygningen SANKT LARS 
i brug i august 2014. Den historiske bygning er 
opført i 1879 og har tidligere huset et psykiatrisk 
hospital. I overensstemmelse med den historiske 
arkitektur i området omkring Sankt Lars er den 
røde murstensfacade blevet bevaret, mens 
bygningen er blevet omdannet til grundskole. 
Bag designet står Malmøarkitekterne Sews og 
det københavnske arkitektfirma Juul | Frost. 

Mens bygningens ydre stort set er bevaret, er 
der sket store forandringer inde i bygningen. 
NCC har gjort bygningen grøn og skabt et 
fremragende indeklima med lav påvirkning 
af miljøet. For at kunne kvalificere sig til den 
svenske miljøcertificering Miljöbyggnad har 
NCC valgt at installere lavenergivinduer, et 
airconditionanlæg, der genbruger varme, 
ekstra isolering af ydermurene og Rockfon-
stenuldslofter. Ud over lofter bestående af 
Rockfon Koral i klasseværelserne er der 
monteret lofter af Rockfon Sonar dB 44 i skolens 
studie, mens loftet i det store skolekøkken består 
af Rockfon Hygienic og Rockfon Hygienic Plus.

Montørerne fra Intermontage i Bromölla 
AB besluttede at installere loftet i Chicago 
Metallic T24-skinner i hele bygningen. "Vi er 
særdeles tilfredse med de mange fordele ved 
de nye Rockfon-skinner," udtaler Ola  Gladh 
fra Intermontage i Bromölla AB. "Der er ingen 
olie på skinnerne, så montørerne kan beholde 
handskerne på under arbejdet. Profilerne er 
nemme at arbejde med, fordi de er så stive, og 
det brede sortiment gør det nemt at lave flotte 
løsninger."

DEN INDRE FORVANDLING

PROFILERNE ER 
NEMME AT ARBEJDE 
MED, FORDI DE ER SÅ 
STIVE, OG DET BREDE 
SORTIMENT GØR 
DET NEMT AT LAVE 
FLOTTE LØSNINGER
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Projekt: Den internationale skole Sankt Lars, Lund, Sverige

Arkitekter: Sews, Juul | Frost

Montør: Intermontage i Bromölla AB

Lofter: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral,  

Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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DEN MORMONSKE KIRKE 
ZOETERMEER – HIMMELSK 
AKUSTIK
Da Jesu Kristi Kirke af de Sidste Dages Hellige i 
Holland besluttede at erstatte deres kirke i Haag 
med et nyt tempel, fik de en imponerende religiøs 
bygning, men mistede deres multifunktionelle 
samlingssted. I 2008, seks år efter at templet i 
Haag stod færdigt, fandt kirken endelig et sted i 
den nærliggende by Zoetermeer, hvor de kunne 
opføre en ny kirkebygning, der også kunne 
fungere som mødested med mange formål.

Udgangspunktet for en MORMONSK KIRKE 
er en standardplan, der er udarbejdet og 
foreskrevet af kirken. Kirken i Zoetermeer er en 
kopi af en kirke i Tyskland, som er bygget efter 
et meget bestemt design. Loftet i bygningen har 
en unik udformning med integreret belysning 
og trælister. Akustikken er særdeles vigtig for 
kirken – det mormonske tabernakel, i Salt Lake 
City i USA, er internationalt anerkendt som en af 
de bygninger i verden med den bedste akustik – 
så kirken besluttede at hyre en ekspert i akustik. 

Erfaringerne med at bygge kirken i Tyskland 
afslørede, at det tyske design ikke kun var 
relativt dyrt, men også svært at montere, og 
hvad vigtigere var, så levede akustikken ikke 
op til forventningerne. Efter at have hørt om 
de tyske erfaringer besluttede montagefirmaet 
Slukom at se nærmere på designet. Sammen 
med Rockfon foreslog de en loftsløsning, der 
gav entreprenøren mulighed for at lave færre 
installationer, hvilket sparede tid og penge og 
forbedrede akustikken. 

DEN INDRE FORVANDLINGDEN INDRE FORVANDLING

28



Projekt: Den mormonske kirke, Zoetermeer, Holland

Arkitekt: Meijer & van Eerderen architectenbureau

Montør: Slukom afbouw

Lofter: Rockfon Krios D

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Hook 2850,  

Chicago Metallic  50mm Bandraster 3050
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T KUIPKE GENT –  
I FULD FART MOD GOD AKUSTIK
T KUIPKE VELODROME i Gent, Belgien er 
bedst kendt for sit årlige seksdages-cykelløb, 
men multihallen bruges også til koncerter, 
prisuddelinger, bogmesser og udstillinger. 
Den intense brug af bygningen havde slidt på 
arenaens træbetonloft, som ikke var blevet 
renoveret, siden bygningen blev repareret efter 
en brand i 1960'erne. Vandskader, tidens tand 
og årtiers cigaretrøg betød, at det utætte loft 
alvorligt trængte til at blive udskiftet. For at sikre 
behagelige oplevelser for bygningens fremtidige 
brugere satte Arte & Deco Architecture and 
Planning æstetik og akustisk velvære øverst på 
prioriteringslisten i forbindelse med projektet. 
Derudover skulle det nye loft på 5.600 m² leve op 
til de strenge belgiske sikkerhedsbestemmelser.

Det nye design var nødt til at tage hensyn til 
den kurvede udformning af den eksisterende 
bærende aluminiumsstruktur, og montørerne 
fra firmaet Calu i byen Lummen arbejdede 
tæt sammen med Rockfon om at sikre den 
nødvendige testdokumentation og udarbejde 
en plan for udskiftningen af det 85 x 65 meter 
store loft. Det krævede omhyggelig planlægning 
at tage højde for krumningen, der topper i 
en højde af 17 meter i siderne og når ned til 
13 meter på det laveste punkt. "Vi var nødt til at 
bygge et kæmpe stillads på omkring 25.000 m3 
tre gange, fordi projektet skulle gennemføres 
i tre faser. Alt i alt tog projektet tre måneder," 
fortæller Raf Bervoets fra Calu. 

Efter at det gamle loft var fjernet, skulle 
holdet vælge nye materialer, der passede til 
den eksisterende strukturs dimensioner. "Vi 
monterede et loft i hele hallens bredde bestående 
af Rockfon  Krios-plader i den, for Benelux-
landene, usædvanlige størrelse 1250 x 1250 mm. 
Det gjorde vi, fordi vi var nødt til at fastgøre det 
nedhængte loft til den eksisterende, fredede 
tagkonstruktion som havde mellemrum på 
1250 mm. Eftersom 1250 x 1250 mm er en 
standard dimension i det tyske Rockfon- og 
Chicago Metallic-sortiment, var begge firmaer 
med på idéen," husker Raf Bervoets.

DEN INDRE FORVANDLING DEN INDRE FORVANDLING

VI VAR NØDT TIL 
AT FASTGØRE DET 
NEDHÆNGTE LOFT TIL 
DEN EKSISTERENDE, 
FREDEDE 
TAGKONSTRUKTION
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Projekt: t Kuipke Velodrome, Gent, Belgien

Arkitekt: Arte & Deco Architecture and Planning

Montør: Calu

Loft: Rockfon Krios A 1250 x 1250

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Hook 850

DEN INDRE FORVANDLING

Akustiske 
justeringer i 
forbindelse med 
ombygninger
Pascal Van Dort
Area Sales Manager, Holland, Rockfon
 
For et århundrede siden udtalte den berømte 
tyske læge og foregangsmand inden for 
mikrobiologi Robert Koch (1834-1910), at: "der 
vil komme en dag, hvor mennesket vil blive 
nødt til at kæmpe lige så intenst mod støj, som 
det har kæmpet mod kolera og pest." Og det 
kan vi se i dag inden for byggeriet, hvor den 
store mængde ledige lejeboliger i mange byer 
får renoveringsaktiviteterne i den eksisterende 
bygningsmasse til at vokse. Samtidig stiger 
behovet for god akustisk komfort. Mange 
undersøgelser viser, at halvdelen af alle 
kontorarbejdere er utilfredse med indeklimaet 
på deres arbejdsplads, og 60 % peger på støj som 
den største kilde til forstyrrelser. Desuden har en 
tredjedel af de ansatte, der arbejder i et dårligt 
akustisk miljø, større risiko for at udvikle stress og 
søvnproblemer.

Hvor behageligt et lokale er at opholde sig i, 
afhænger i høj grad af, hvor god akustikken 
er. En god akustik styrker koncentrations- og 
orienteringsevnen og oplevelsen af de lyde, 
man hører, samtidig med at man undgår den 
såkaldte "cocktailparty-effekt," hvor folk i støjende 
omgivelser har en tendens til at tale højere 
og højere pga. det høje støjniveau i lokalet. Et 
traditionelt nedhængt loft kan skabe mirakler i 
denne type situationer, men det er ikke altid en 
mulighed af tekniske eller æstetiske grunde. Til 
den slags tilfælde tilbyder Rockfon alternative 
løsninger såsom akustiske flåder af typen Rockfon 
Eclipse i forskellige former og farver, lodrette 
akustiske bafler såsom Rockfon Contour eller 
Infinity-flåder, der kan bestå af forskellige typer 
akustiske plader kombineret med Chicago Metallic 
Infinity-profiler.

DEN INDRE FORVANDLING

PASCAL VAN DORT
Rockfon
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DET HANDLER OM 
KOMFORT

Designere og bygningsejere benytter 

sig af bæredygtige byggeteknikker 

til at skabe interiører, der løfter 

komforten til nye højder.  

 

Interessen for "grønt byggeri" er i en fase, 

hvor den modnes og tager fart. De dage, 

hvor man blot jagtede certificeringer, 

hører fortiden til. I dag er bygningsejere og 

udviklere på udkig efter bæredygtige måder 

at gøre bygninger til ansvarlige, profitable og 

sunde steder at opholde sig. 

 

Brugernes komfort integreres i stigende 

grad tidligt i designprocessen. Komforten 

rækker længere end fysiske overvejelser og 

omfatter også begreber som fleksibilitet 

og velvære. Målet er at forudse den måde 

bygningen vil blive anvendt på i fremtiden, 

og træffe designbeslutninger, der ikke kun 

sikrer, at ejendommen har en miljømæssigt 

bæredygtig profil, men også at bygningen vil 

være en kilde til glæde for dens brugere.  

DET HANDLER OM KOMFORT DET HANDLER OM KOMFORT
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Projekt: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Holland

Arkitekt: LIAG architecten, Holland

Montører: PBS, Oss 

Lofter: Rockfon Krios 

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Foto: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot 
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GARY MADARAS, 
ROCKFON 

NÅR GOD LYD ER LIGE SÅ 
VIGTIGT SOM BÆREDYGTIGHED 
Dette afsnit giver eksempler på bygninger, 
der ikke kun er opført under hensyntagen 
til miljøet, men som også har en akustisk 
komfort, som folk kan lære, arbejde og 
blive raske i. For bygninger skal ikke kun 
tage hensyn til vores planet, men også 
til de mennesker, der bruger dem, mener 
Gary  Madaras, som har en ph.d. og er 
specialist i akustik hos Rockfon. 

Mens koncepter knyttet til miljøvenligt byggeri 
vinder stadig større indpas, får vigtigheden af 
lyd ikke altid den opmærksomhed, den burde. 
Tendensen til alene at fokusere på at reducere 
den miljømæssige indvirkning medfører en 
risiko for til gengæld at gå på kompromis 
med byggeriets holdbarhed, indeklimaet og 
brandsikkerheden. Bæredygtige bygninger skal 
også være komfortable og sikre bygninger, der 
er designet med øje for de mennesker, der skal 
bruge dem.

Men beskyttelse af miljøet er kun ét aspekt af 
bæredygtighed. "Mange mennesker tror, at det at 
spare på naturressourcerne og beskytte miljøet 
er de vigtigste elementer i bæredygtighed. Og 
det er selvfølgelig også vigtigt, men der er også 
menneskelige aspekter af bæredygtighed," 
understreger Gary Madaras. 

Men sociale komponenter af bæredygtighed 
såsom brandsikkerhed og akustiske egenskaber 
bliver tit overset, når man taler om "grønne" 
bygninger. "Selv om en bygning er konstrueret 
med de mest bæredygtige materialer, der findes, 
eller kun bruger ganske lidt energi, kan og skal 
den stadig betragtes som en fiasko, hvad angår 
bæredygtighed, hvis den er årsag til, at noget så 
dyrebart som menneskelig kapital går til spilde," 
påpeger Gary Madaras. 

DE SOCIALE KOMPONENTER  
AF BÆREDYGTIGHED
Støj påvirker menneskers produktivitet, 
indbyrdes forhold og overordnede velvære. 
Ligesom nogle af vores andre sanser informerer 
hørelsen os om den situation, vi befinder os i, og 
om den f.eks. er sikker eller farlig. "Vores hørelse 
er en del af vores naturlige forsvarsmekanismer, 
så høje lyde er meget urovækkende for os og 
kan gøre os forskrækkede, hvilket vi oplever 
som forøget puls og åndedrætsfrekvens og som 
muskelspændinger," fortsætter Gary Madaras. 
Men hørelsen er en af de sanser, vi ikke kan slå 
fra, og derfor kan støj være meget stressende. 

"Det kan have meget stor indflydelse på såvel 
vores kortsigtede som vores langsigtede velvære.

Og denne stress kan komme til udtryk i vores 
sociale adfærd og vores forhold til andre 
mennesker på arbejdspladsen og derhjemme," 
siger han. "Derfor skal designere anerkende 
og tage hensyn til, hvordan akustikken i deres 
bygninger påvirker brugernes velvære og 
dermed i sidste ende deres kunders langsigtede 
økonomiske interesser.  Akustik handler ikke kun 
om at sætte kryds i et felt for at overholde en 
minimumstandard.” 
Det ses tydeligst i bygninger, der anvendes 
inden for sundhedsplejen. "Hvis patienter ikke 
får den søvn, de behøver for at kunne komme 
sig, bliver deres hospitalsophold forlænget.  
Og mens de er indlagt, har de brug for mere 
smertestillende medicin og har større risiko 
for at falde. Efter at de bliver udskrevet, er de i 
større risiko for genindlæggelse på grund af 
komplikationer, der skyldes indlæggelsen. Det 
er grunden til, at betalingen til nogle hospitaler 
i USA til dels afhænger af, hvor stille der er 
omkring patienternes stuer.

Tilsvarende har støj og dårlig akustik stor 
indflydelse på elevernes indlæringsevne i skoler. 
"Statistisk set hører og forstår børn i skoler kun 3 
ud af hver 4 ord. Og jo yngre, de er, jo mindre 
udviklede er de til at udfylde de manglende ord," 
forklarer Madaras. Dårlig akustik kan gøre det 
vanskeligt at kommunikere nøjagtigt. Det kan 
være et problem i skoler og 
på arbejdspladser, men på 
hospitaler kan det være et 
spørgsmål om liv eller død.

KOMMUNIKATION OG 
PRODUKTIVITET 
Støj påvirker ikke kun vores 
velbefindende, men også 
vores generelle produktivitet. 
Personaleudgifter er uden 
sammenligning den største 
udgift, en virksomhed 
har. Undersøgelser viser, 
at op til 90 procent af en 
organisations ressourcer bruges på arbejdskraft, 
mens under 10 procent går til den fysiske 
arbejdsplads.

"Så selv om mange mennesker synes, at det 
vigtigste er at sikre, at tæpperne på gulvet 
eller træpanelerne på væggene stammer fra 
bæredygtige kilder, udgør denne form for 
miljømæssige overvejelser faktisk for under 10 
procent af en virksomheds ressourceforbrug – 
resten er arbejdskraft," fortsætter Madaras. "Så 
hvis man virkelig vil være bæredygtig, handler 
det om at finde en afbalanceret tilgang, der 
inddrager miljømæssige aspekter, sociale 
faktorer og overordnede økonomiske hensyn."

HVIS MAN VIRKELIG VIL 
VÆRE BÆREDYGTIG, 
ER MAN NØDT TIL AT 
FOKUSERE PÅ EFFEKTIV OG 
PRODUKTIV FORRENTNING 
AF INVESTERINGEN I 
MENNESKELIG KAPITAL
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GARY MADARAS, 
ROCKFON 
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Eftersom personaleudgifter udgør så stor en 
del af en virksomheds omkostninger, kan selv 
små ændringer i akustikken have stor betydning 
for de forretningsmæssige resultater over tid. 
Derfor bør virksomhedsledere ifølge Madaras 
sørge for, at deres bygninger leverer en god 
akustisk oplevelse for medarbejderne. "Vi ved, at 
kontorarbejdere bruger 62 procent af deres tid 
på stille arbejde, så de har et stort behov for at 
kunne koncentrere sig.  

Det er en kendsgerning, der er i modstrid 
med den generelle tendens i retning af åbne 
kontorlandskaber. Hvis folk konstant bliver 

forstyrret af støj, reducerer det 
deres produktivitet," slår han 
fast. "Så akustikken bør flyttes 
frem i forreste række, når der 
skal tænkes bæredygtighed. 
Selv en lille forbedring i den 
akustiske oplevelse kan forbedre  
medarbejdernes produktivitet 
og reducere sundhedsrisiciene, 
og det vil føre til meget større 
økonomiske besparelser end 
dem, der kan opnås ved at 
designe og drive en bygning 
effektivt."

DESIGN MED BÆREDYGTIGHED FOR ØJE
"Nogle evalueringsordninger for bæredygtighed 
og bygningsreglementer inddrager sociale 
faktorer såsom akustik og brandsikkerhed, men 
incitamenterne afspejler stadig ikke i passende 
grad den indsats og de udgifter, det kræver at gå 
længere end overholdelse af grundlæggende krav."

Det lægger et stort ansvar på arkitekternes og 
interiørdesignernes skuldre. "De er nødt til at 
tage en drøftelse med bygningsejerne, om de 
kun ønsker at leve op til minimumskravene, 
eller om de er med på at optimere den akustiske 
oplevelse," siger Madaras. "Men bygningsejerne 

ved ikke, at det er noget, de skal tage med i 
deres overvejelser, så det er designernes ansvar 
at gøre dem opmærksom på muligheden 
for forbedringer. Indtil videre er akustikkens 
betydning blevet ignoreret, og det har ført til 
udviklingen af bygningssystemer, der tit lægger 
større vægt på omkostningseffektivitet end på 
de menneskers velbefindende, som skal bruge 
bygningerne."

RESSOURCE BEVIDST PRODUKTION
Som det fremgår af de følgende sider, har 
arkitekter en række gode grunde til at bede 
om, at der bliver brugt Rockfon-stenuldsplader 
med henblik på at leve op til LEED, BREEAM 
og lignende standarder. Nogle kombinerer 
naturligt dagslys med den høje refleksionsevne, 
som pladernes hvide overflader leverer, for 
at reducere behovet for elektrisk belysning, 
mens andre med succes har indført de lokale 
ROCKWOOL- og Rockfon-genbrugsordninger 
for at reducere affaldsmængderne i forbindelse 
med byggeriet.

Gennem de sidste tre årtier har ROCKWOOL 
Group arbejdet på at udvikle returordninger i 
mange lande, hvor kasserede isoleringsmaterialer 
og loftsplader kan upcycles til nye produkter 
uden kvalitetstab. For at leve op til kundernes 
forventninger og kontinuerligt at udvikle mere 
bæredygtige akustiske løsninger leverer Rockfon 
bæredygtig dokumentation i form af EPD’er, 
returordninger, certifikater omkring emmision 
mv.
 
Rockfon-plader er fremstillet af basalt, en i 
praksis uudtømmelig ressource. Og det rækker 
langt: Af 1 m3 basalt kan der produceres 2.200 m2 
Rockfon-plader på 15 mm – eller hvad der svarer 
til lofterne i ca. 30 klasseværelser. Ud over basalt 
genbruger Rockfon også materialer, hvilket 
betyder, at Rockfons produkter består af op til 42 
procent genbrugsmaterialer. 

DET HANDLER OM AT 
FINDE EN AFBALANCERET 
TILGANG, DER INDDRAGER 
MILJØMÆSSIGE ASPEKTER, 
SOCIALE FAKTORER 
OG OVERORDNEDE 
ØKONOMISKE HENSYN

1% Energy costs

9%  Rental costs

 costs Quiet work

15% Meetings 
and interaction

6% Chores
3% Breaks

10% Phone calls

62%

BUSINESS OPERATION COSTS
Over a 10 year period

HOW DO WE SPEND OUR TIME AT WORK?

Sources:
Brill et al. for BOSTI Associates (2001): Disproving Widespread Myths About Workplace Design
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LYCEUM SCHRAVENLANT –  
CRADLE TO CRADLE
Det hollandske gymnasium LYCEUM 
SCHRAVENLANT er den første bygning til 
undervisningsformål i Holland, der er designet 
og bygget efter Cradle to Cradle-principperne. 
Cradle to Cradle-filosofien er en holistisk tilgang 
til forbrug og byggeprocesser, som har til formål 
at udvikle systemer, der ikke kun er effektive, 
men som stort set heller ikke producerer affald, 
fordi man finder andre anvendelsesmuligheder 
for brugte materialer i andre produkter uden tab 
af kvalitet, og uden at det medfører andet affald. 

Schiedam kommune har vedtaget ambitiøse mål 
om at reducere CO2-udledningen fra offentlige 
bygninger, tage bygningers forventede brugstid 
i betragtning og påtage sig ansvar for, hvad der 
sker med den efterfølgende. Det indebærer, 
at offentlige bygninger i Schiedam skal kunne 
demonteres fuldstændig efter endt levetid, 
og at materialerne skal kunne få nyt liv som 
andre produkter. Med udgangspunkt i disse 
bæredygtighedsprincipper undersøgte man 
først, om den gamle skolebygning kunne piftes 
lidt op, men de fleste af materialerne i den 
eksisterende bygning fra 1960'erne var langt 
fra bæredygtige. Ligesom andre skoler, der blev 
bygget i den periode, var den baseret på en 
gammeldags uddannelsesstruktur, og prisen 
for at bringe dens energiforbrug på linje med 
moderne standarder ville i sidste ende blive 
langt højere end udgiften til at bygge nyt. 

Da arkitektfirmaet LIAG architecten fra Haag 
påtog sig projektet, besluttede de sig for en 
innovativ metode, der ville sætte de 600 elevers 
behov og idéer i centrum for designprocessen. 
I samarbejde med skolen arrangerede de et 
3-dages projekt, hvor eleverne kunne være med 
til at designe deres egen skole. Projektet gav 
eleverne mulighed for at besøge byggeprojekter 
og finde på løsninger, der blev fremlagt for 
de andre elever, forældrene og kommunen. 
Disse bidrag blev derefter inddraget i LIAGs 
designproces. 

Resultatet blev en relativt lille, men helt 
igennem CO2-neutral bygning med optimal 
temperaturregulering og ren luft, der levede 
op til de højeste hollandske standarder (Frisse 
Scholen Klasse A). Bygningen får strøm fra 
120 solpaneler, toiletterne benytter regnvand, 
og bygningen blev opført ved hjælp af 
genbrugs- og genbrugelige byggematerialer, 
herunder  30.000  m² Rockfon  Krios  D akustiske 
stenuldsplader der giver en gunstig akustisk 
atmosfære. En lang mur med rensdyrlav er 
sammen med loftet med til at skabe et behageligt 
akustisk miljø og regulere fugtigheden i 
bygningen. 

Inddragelsen af indeklimaets vigtighed i 
diskussionen om bæredygtighed overbeviste 
kommunen og skolekommissionen om, at 
det var afgørende også at investere i dette 
aspekt. Thomas Bögl fra LIAG architecten 
forklarer betydningen af ikke kun at betragte 
bæredygtighed som et spørgsmål om at vælge 
byggematerialer, der påvirker miljøet så lidt som 
muligt: "En bygning er kun bæredygtig, hvis 
den bidrager til hovedformålet med dens egen 
eksistens – i dette tilfælde uddannelse. Set i det 
lys er et sundt indeklima altafgørende." 

"En energivenlig bygning opført med 
bæredygtige materialer er ikke pr. definition 
en sund bygning, så vi gjorde meget ud af 
bygningens indeklima, og her var akustikken 
et væsentligt parameter. Hvis lydniveauerne er 
lave, oplever folk mindre stress, hvilket igen fører 
til lavere sygefravær," forklarer Bögl. Resultatet 
er en behagelig og bæredygtig skole, der er 
fremtidssikret, så den nemt kan tilpasses til nye 
teknikker, og så lokalerne kan opdeles på nye 
måder. Det gør det muligt at gøre bygningen 
mindre eller større i fremtiden og potentielt 
at udnytte den til andre formål, f.eks. ved 
at give lokalsamfundet adgang til at bruge 
gymnastiksalen og klasseværelserne uden for 
skoletiden. 

Se videoen, og 
se flere billeder på 
www.rockfon.dk
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Projekt: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Holland

Arkitekt: LIAG architecten, Holland

Montører: PBS, Oss 

Lofter: Rockfon Krios

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Foto: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot 
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EN ENERGIVENLIG BYGNING OPFØRT MED BÆREDYGTIGE MATERIALER ER IKKE 
PER DEFINITION EN SUND BYGNING, SÅ VI GJORDE MEGET UD AF BYGNINGENS 
INDEKLIMA, OG HER VAR AKUSTIKKEN ET VÆSENTLIGT PARAMETER
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SOUTHMEAD HOSPITAL –  

EN SUND BYGGEPROCES
SOUTHMEAD HOSPITAL, der for nylig åbnede 
første fase, er en af de mest miljøvenlige 
bygninger af sin størrelse i Storbritannien. 
Smarte materialeløsninger og procesinnovation 
bidrog alt sammen til at sikre hospitalet 
BREEAM-karakteren "excellent." Arkitekterne 
ønskede at bygge bro mellem på den ene side 
æstetikken og på den anden ambitionen om at 
skabe en bæredygtig bygning. Det ville de gøre 
ved at bevæge sig væk fra typiske nedhængte 
lofters firkantede udseende, men uden at 
opgive en løsning med højtydende lofter, der 
reflekterer lys og reducerer behovet for kunstig 
belysning. I bygningsdesignet indgår et stort 
antal store vinduer og et stort atrium af glas som 
det centrale element. Det gjorde det nødvendigt 
med byggematerialer, der fremmer en jævn 
fordeling af det naturlige lys på operationsstuer 
og i undersøgelseslokaler. 

Entreprenøren Carillion opfyldte begge krav 
ved at udstyre bygningen med loftplader af 
typen Rockfon MediCare med skjulte kanter for 
at give loftet et sammenhængende udseende 
og opnå 86  % lysrefleksion. MediCare-serien 
opfylder kravene til rengøring og hygiejne i 
sundhedsplejemiljøer og fremmer ikke væksten 
af MRSA. De har en lav partikelemission, 
og Rockfon MediCare Plus har opnået 
renrumsklassificeringen ISO klasse 4, mens 
Rockfon MediCare Standard er klassificeret i 
klasse 5. Denne løsning levede desuden op til 
bestyrelsens krav om større gipsfriser i lokalerne 
og reducerede omfanget af lofter med synlige 
skinnesystemer i den nye bygning. 

Rockfon bidrog endvidere til at opnå den positive 
BREEAM-karakter ved at reducere mængden 
af affald fra byggeprocessen. I tæt samarbejde 
udviklede loftentreprenøren Carlton Ceilings & 
Partitions, Carillion, distributøren SIG Interiors, 
byggelederen og ROCKWOOL-fabrikken i 
Wales en innovativ proces, der sikrede, at 
alt byggeaffald, herunder ROCKWOOL-
isoleringsplader, rørskåle og Rockfon-loftsplader, 
blev returneret til ROCKWOOL-fabrikken i Wales 
med henblik på upcycling til nye produkter. Ved 
at afhente affald, hver gang der blev leveret 
nye produkter til byggepladsen, fik man også 
reduceret transportudgifterne, håndteret de 
lagerførte mængder på lageret i Bristol og 
leveret affaldet til håndtering hos ROCKWOOL. 
Selv om de fleste ROCKWOOL-fabrikker kan 
forarbejde affald til fibre af samme kvalitet som 
fibre af nye materialer, var dette det første og 
største projekt, hvor flere firmaer samarbejdede 
på samme byggeplads om at skabe en enkelt 
affaldsstrøm. 

DET HANDLER OM KOMFORTDET HANDLER OM KOMFORT 
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Projekt: Southmead Hospital, Bristol, Storbritannien

Hovedentreprenør: Carillion

Loftmontører: Carlton Ceilings

Lofter: Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekt: Orange City, Warszawa, Polen

Arkitekt: Fiszer Atelier 41

Lofter: Rockfon Tropic E
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ORANGE CITY – ORANGE ER DET NYE GRØN
Det kendte teleselskab ORANGE har flyttet deres hovedkontor til en 
ny BREEAM-certificeret og miljøvenlig bygning i Polens hovedstad, 
Warszawa. Det er et af de største kontorkomplekser i området, og 
det servicerer omkring 3.500 mennesker, som kan boltre sig på 
43.000  m2 gulvareal fordelt på fem bygninger med seks etager. 
Den underjordiske parkeringsplads har plads til 1.050 biler og 120 
cykler, kantinen har plads til mere end 300 gæster, og komplekset 
huser desuden en butik, en kiosk, en hæveautomat, et cafeteria, en 
fitnessklub, bilvask og en have, så det er ikke svært at se, hvorfor 
stedet har fået kælenavnet 'Orange City.'

Arkitektfirmaet Fiszer Atelier 41 designede projektet med en 
bestemt miljømæssig, funktionel og fleksibel vision for øje: 
"Konceptet gik ud på at designe et fleksibelt rum, der ville overholde 
meget strenge termiske og energimæssige krav for at kunne få 
BREEAM-certificeringen "excellent"," forklarer chefarkitekt Piotr 
Bujnowski. Komplekset lever op til krav til energieffektivitet, 
forvaltning af grønne områder, energiforbrug til belysning, 
faktorer, der har indflydelse på medarbejdernes sundhed, samt 
vandbesparende løsninger. 

Effektivitet, fleksibilitet og bæredygtighed har været prioriteret højt 
i alle aspekter af projektet, og i forlængelse heraf valgte arkitekterne 
Rockfon Tropic E som loftsystem til hele projektet: "Vi var ude efter et 
system, der var meget effektivt og fleksibelt på enhver måde, lige fra 
de tekniske egenskaber til de fysiske dimensioner. Rockfon-systemet 
fungerede i både små kontorer og store, åbne kontorlandskaber, 
samtidig med at det gav sammenhæng i forhold til facadens rytme. 
Det har overlegne lydabsorberende egenskaber, hvilket er vigtigt i 
et travlt og hektisk kontormiljø. Desuden er produkterne i sig selv 
miljøcertificeret, så det understøtter vores mål om at minimere 
miljøpåvirkningen og maksimere kompleksets effektivitet," uddyber 
Bujnowski. 

DET HANDLER OM KOMFORT

PRODUKTERNE ER MILJØCERTIFICERET I SIG SELV, 
HVILKET UNDERSTØTTER VORES MÅL OM AT MINIMERE 
MILJØPÅVIRKNINGEN OG MAKSIMERE  
KOMPLEKSETS EFFEKTIVITET
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MANGE AF VORES 
ARRANGEMENTER KAN 
VÆRE GANSKE STORE, 
SÅ BEHOVET FOR AT 
BEGRÆNSE STØJ OG SIKRE 
AKUSTISK PRIVATLIV ER 
ALTAFGØRENDE
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DET HANDLER OM KOMFORT 

Projekt: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada

Arkitekt: B + H Architects

Lofter: Rockfon Koral

Foto: John Lynch, Bochsler Creative Solutions
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DET HANDLER OM KOMFORT 

Projekt: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada

Arkitekt: B + H Architects

Lofter: Rockfon Koral

Foto: John Lynch, Bochsler Creative Solutions
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METRO TORONTO CONVENTION CENTRE 
(MTCC) – GRØNNE KONGRESSER
MTCC’S SYDLIGE BYGNING, der ligger i centrum af Toronto i 
Canada og dækker et areal på mere end 110.000 m2, kan prale af et 
imponerende antal miljømæssige strategier, der har været anvendt i 
forbindelse med bygningens renovering. Den eksisterende bygning, 
der åbnede i 1997, levede ikke længere op til MTCC’s funktionelle og 
miljømæssige ambitioner om at opnå LEED® Canada-certificeringen, 
en krævende og internationalt anerkendt certificering, der tildeles 
af Canadian Green Building Council (CaGBC).

Gennem årene har MTCC udviklet sin miljøbevidsthed i forbindelse 
med planlægning af arrangementer, så man nu tilbyder bæredygtige 
mødeløsninger med mulighed for grøn strøm, nul affald, menuer 
baseret på lokalt producerede råvarer og CO2-kompensation. 
Renoveringen gav mulighed for at anvende højtydende materialer, 
der fremmer reduceret CO2-udledning, især ved at udskifte store 
systemer som lofter og gulve, som kan have stor indflydelse på 
lyd- og energiprofilerne. "Det har været vigtigt for kongrescentret 
at vælge produkter, der indeholder genbrugsmaterialer, og som er 
fri for eller kun har lavt indhold af flygtige organiske forbindelser," 
forklarer Joshua Jaikaran, der er projektkoordinator og teknisk 
koordinator for faciliteter hos MTCC. 

Loftet i de 34 mødelokaler og 4 messehaller med en fuldt tilgængelig 
grundplan uden forhindringer blev en af de store designmæssige 
udfordringer. "Eftersom vi er Canadas største kongrescenter, er 
mange af vores arrangementer ganske store, så behovet for at 
kunne begrænse støj og sikre akustisk privatliv er altafgørende 
– i modsætning til, hvis plenummøderne er omgivet af støj, som 
spreder sig til de omkringliggende lokaler," understreger Jaikaran.

MTCC valgte Rockfon Koral til projektet på grund af produkternes 
gode akustiske egenskaber, høje indhold af genbrugsmaterialer, 
lange holdbarhed, lave vægt og overflader med en let tekstur, der 
er nemme at rengøre. "Hvide loftsplader med en glat overflade 
og høj lysrefleksion gør hele rummet lysere, og det kan medføre 
energibesparelser, mindre behov for belysning og mindre 
varmeudvikling," fortsætter Jaikaran. 

DET HANDLER OM KOMFORT DET HANDLER OM KOMFORT
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DET HANDLER OM KOMFORT

Projekt: UPM's hovedkontor, Helsinki, Finland 

Arkitekt: Helin & Co. Architects 

Lofter: Rockfon Krios 

DET HANDLAR OM KOMFORT
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MARIITTA HELINEVA 
HELIN & CO.

Projekt: UPM's hovedkontor, Helsinki, Finland

Arkitekt: Helin & Co. Architects 

Lofter: Rockfon Krios

UPM'S HOVEDKONTOR –  

LYST OG TRANSPARENT
Efter at have haft til huse på et 
fremtrædende sted i Helsinkis historiske 
bymidte i et århundrede flyttede UPM 
til en til formålet opført kontorbygning 
designet af Helin & Co Architects på 
Töölönlahti. Det finske 'biofore'-selskabs 
nye hovedkontor udgør en del af en ny 
byudvikling på stedet. "UPM opstillede 
et mål om banebrydende arkitektur, 

såvel funktionelt som æstetisk, der stammer 
fra selskabets lange historie i centrum af finsk 
industriel og samfundsmæssig udvikling," 
forklarer Mariitta Helineva fra Helin & Co. Den 
markante L-formede bygning vender front mod 
byen fra sin placering bag en stor forplads. 
Træ, især fra UPM, er anvendt i udbredt 
grad i hele byggeriet uden restriktioner fra 
brandregulativerne. Facaden er beklædt med 
krydsfiner, inde i bygningen er der anvendt 
træmøbler og træpaneler på lofter og vægge, 
mens der er brugt kompositgulvplader af plastik 
og træ på balkonerne. Solskærmene på den 
vestlige facade er fremstillet af det fine net, som 
UPM benytter til papirforarbejdning. Disse og 
andre tiltag, bl.a. et avanceret varme-, køle og 
ventilationssystem, har været med til at sikre 
bygningen en LEED Platinum-certificering. 

Lys og transparens karakteriserer interiøret. 
Omdrejningspunktet er det rummelige 
atrium med receptionscafé og et blad-formet 
åbent rum, omkring hvilket cirkulationen er 
organiseret, og som tillader rigeligt med dagslys 
at komme ind. Lodrette LED-installationer skaber 
et unikt spil i lyset. Gange og arbejdsområder 
vender ud mod det åbne rum og får derved 
adgang til ekstra dagslys. Transparensen går 
igen i arbejdsområderne, som alle er i form 
af åbne kontorlandskaber. "Det fremmer 
kommunikationen på kontoret," fremhæver 
Helineva. "Arbejdspladsen er blevet til et 
mødested for medarbejderne, fordi mange af 
dem rejser meget eller arbejder forskellige steder." 

Varme og køling leveres af modulære loftsplader 
af metal i forskellige konfigurationer. Helineva 
forklarer: "Vi var nødt til at integrere et akustisk 
loftssystem omkring disse tekniske plader, 
og der var Rockfon Krios en god løsning. 
Det er et lettilgængeligt hvidt loftssystem 
med god akustik, kvaliteten er god, og det er 
omkostningseffektivt." Belysning og ventilation 
er anbragt i 10-centimeters profiler mellem 
pladerne, hvilket skaber et sammenhængende 
loft, som bidrager til den optimale akustik og 
temperaturmæssige komfort på arbejdspladsen. 

DET HANDLER OM KOMFORT DET HANDLAR OM KOMFORT
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I såvel sportshaller som andre 

offentlige områder er det 

akustikken, der skiller de 

fantastiske bygninger ud fra 

dem, der er knap så fantastiske.  

 

De akustiske udfordringer 

ved offentlige faciliteter 

vanskeliggøres kun yderligere 

af bygningens størrelse og 

af det store antal mennesker, 

der skal bruge dem. Steder 

som lufthavne, sportshaller, 

svømmehaller, kongrescentre og 

aktivitetscentre myldrer ofte med 

mennesker.  

 

Akustikken skal kunne klare 

store forsamlinger og sikre 

en behagelig atmosfære, der 

fremmer kommunikationen 

mellem gæsterne og gør det 

muligt at tale sammen og forstå 

hinanden. Det lydmæssige 

design er en uomgængelig del af 

bygningens design. 
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersborg, Rusland

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors

Lofter og vægabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar,

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersborg, Rusland 

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Lofter og vægabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, Rockfon 

MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

SEJR PÅ SEJR

ATLANTIC SWIMMING POOLS  
– BARE HOP I
De forskellige afdelinger af kæden ATLANTIC 
SWIMMING POOLS, der for nylig åbnede i tre 
forskellige områder af St. Petersborg, er en del af en 
ambitiøs udviklingsplan, som indebærer, at der skal 
opføres 20 nye svømmehaller i St. Petersburg, Ufa og 
en række andre russiske byer. Centret kombinerer 
fremragende svømmefaciliteter med fitnessklubber, 
behandlingslokaler, spa, skønhedssaloner, 
sportsbutikker og sundhedscaféer med det formål at 
gøre det praktisk og nemt for alle borgere at motionere. 
Med sit brede udvalg af specialprogrammer for 
pensionister, sportsudøvere, gravide, handicappede, 
motionister og børn kan Atlantic Pool tilbyde hold, der 
passer til alle.

Med så mange målgrupper og formål at tage hensyn 
til var behovet for at håndtere akustikken i hallen 
åbenlyst. For at reducere støj og efterklang i selve de 
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store svømmehaller besluttede chefingeniør hos OOO 
Techglavstroy Contractors, Eugene G. Ostanin, sig for 
forskellige typer Rockfon-produkter til lofter og vægge. 
De nedhængte lofter blev udstyret med en kombination 
af plader af typerne Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, 
Rockfon MediCare, Rockfon Color-all og Rockfon 
Boxer blev benyttet både som loft- og vægabsorbent.

Eugene G. Ostanin forklarer, hvordan dette valg både 
var begrundet i tekniske og æstetiske behov: "De 
strenge krav til ventilationen i svømmehaller betyder, 
at nedhængte lofter kan blive deforme, eller at 
pladerne simpelthen bliver blæst væk af vinden, hvis 
de kun er 7 eller 8 mm tykke. Rockfon-pladerne er 15 
til 20 mm tykke, har fremragende egenskaber og fås i 
mange farver, og det gjorde det muligt for os at lave 
en harmonisk sammensætning af nuancer på lofterne, 
vægpladerne og de fliser, der bruges i bassinerne," 
fortæller han. 
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DE HAR 
FREMRAGENDE 
EGENSKABER OG FÅS I 
MANGE FARVER, 
OG DET GJORDE DET 
MULIGT FOR OS AT 
LAVE EN HARMONISK 
SAMMENSÆTNING 
AF NUANCER
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersborg, Rusland

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors

Lofter og vægabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar,

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

SEJR PÅ SEJR SEJR PÅ SEJR

CLUB ONE – FOR VIGTIG TIL AT LUKKE
UNION LEAGUE BOYS & GIRLS CLUBS spiller en afgørende 
rolle, når det handler om at hjælpe børn i kvarteret Pilsen i 
Chicago, USA med at udvikle deres boglige og atletiske evner, 
så alt måtte gøres for at undgå at lukke klubben undervejs, 
ved renoveringen for nylig. I stedet arbejdede designerne 
fra Antunovich Associates og håndværkerne fra Tandem 
Construction sammen om at udarbejde en projektplan, der 
begrænsede forstyrrelserne i klubbens programmer mest 
muligt under det 19 måneder lange renoveringsprojekt til 
4,2 millioner dollar, der havde til formål at næsten fordoble 
arealet af de faciliteter, klubben har til rådighed. "Vi opdelte 
projektet i faser, så klubbens aktiviteter kunne fortsætte i 
de oprindelige faciliteter, mens tilbygningen blev opført, 
og bagefter flyttede aktiviteterne over i den nye afdeling, 
mens den oprindelige bygning blev renoveret," forklarer 
næstformand for byggeri hos Tandem, Tony Andrews. 

Sport er en vigtig del af klubbens aktiviteter, så for at kunne 
opfylde de udfordrende krav til Club Ones gymnastiksale 
anbefalede man Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A, 
der kombinerer Rockfon Boxer loftplader med det slagfaste  
Chicago Metallic 50mm Bandraster skinnesystem. Rockfon 
Boxer loftplader af stenuld bruges i hele Europa, men havde 
endnu ikke været brugt i USA. "Rockfon Boxer var præcis, 
hvad der var brug for i Union Leagues gymnastiksal. Hvis det 
ikke var for deres medarbejdere, ville vi ikke engang have 
vidst, det eksisterede," indrømmer Clark Christensen, der er 
Antunovich Associates' arkitekt på projektet. "De strakte sig 
virkelig langt for at finde den bedste løsning."

"I den renoverede gymnastiksal har det nedhængte loft 
ikke reduceret den samlede lofthøjde på en måde, der får 
salen til at virke indeklemt. Der er plads nok til elektriske 
installationer og sprinklere, så vi slap for at skulle rode rundt 
over det eksisterende loft. Desuden mærker man hurtigt, 
at det giver en bedre akustik, fordi det dæmper lyden af 
børnene, som løber omkring. Det er et robust system, 
der kan holde til at blive ramt af bolde. Og hvis det bliver 
nødvendigt, kan de enkelte plader nemt udskiftes," uddyber 
Christensen. Tandems projektinspektør, Brian Curtin, tilføjer: 
"Det har været en god oplevelse og rigtig fedt at være med 
til at montere det allerførste loft i USA, der kan modstå hårde 
stød. Der vil utvivlsomt komme flere og flere af denne type 
nedhængte lofter i gymnastiksale over hele USA."

SEJR PÅ SEJR
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RADISSON BLU SOCHI HOTELS – 
OPFYLDER ETHVERT BEHOV
Ud over at tilbyde overnatningsmuligheder for 
rejsende byder hoteller ofte på forskellige former 
for service over for gæster og andre. Det være sig 
forplejning, wellness, butikker, underholdning 
og mødelokaler, og derudover skal der bruges 
plads på tekniske installationer. Med så alsidige 
funktioner bliver hoteller nærmest til hele 
minibyer. Det gælder i hvert fald for to nye 
prestigefyldte Radisson Blu-hoteller, der blev 
opført i Sochi i Rusland i forbindelse med vinter-
OL: RADISSON BLU RESORT & CONGRESS 
CENTER OG RADISSON BLU PARADISE & SPA 
SOCHI. Begge har de ca. 500 værelser og plads til 
omkring 750 gæster. 

Resort and Congress Centre specialiserer sig i 
at huse arrangementer, mens Spa mere sigter 
mod velvære og afslapning. De komplekse 
hotelfunktioner og -rum afspejles i materialernes 
kompleksitet. I forbindelse med lofterne 
indebærer det æstetiske, økonomiske og 
tekniske overvejelser, herunder brandsikkerhed, 
akustik, sundhed og modstandsdygtighed 
mod fugt. I deres natur er hoteller steder, hvor 
mange mennesker samles, og god akustik er 
derfor afgørende, både på travle steder som 
i lobbyen, restauranter og festsale og i mere 

stille områder som gange og værelser. I begge 
hoteller består lofterne af Rockfon  Sonar – 
omkring 4.000 m² i alt – som er med til at sikre 
optimal akustisk komfort. Ud over den støj, som 
mennesker er kilde til, skal lyde fra de tekniske 
installationer også tages med i overvejelserne. 
Alexei Blyznyuk, chefingeniør hos 
hovedentreprenøren ZAO Hotel Development 
Company, uddyber: "Installationer til 
vandforsyning og brandsystemer befinder sig i 
loftrummene i værelserne og i resten af hotellet. 
Disse systemer genererer nogen støj, så de 
akustiske egenskaber var en væsentlig faktor, da 
vi valgte Rockfon-lofter." 

Sochis beliggenhed ved Sortehavet betød, at 
fugt var en anden vigtig faktor i forbindelse 
med valg af materialer. "Vi testede lofterne 
for deres modstandsdygtighed mod fugt og 
sammenlignede Rockfon med produkter fra 
andre producenter," fortæller Blyznyuk. "Vi 
anbragte prøver i beholdere med vand og 
sammenlignede resultaterne. De andre lofter 
blev opløst, mens Rockfon-lofterne var helt 
upåvirkede." Trods det store format (1800 x 
300  mm og 1200 x 1200 mm) forblev pladerne 
plane og bevarede deres form, hvilket er vigtigt 
af hensyn til holdbarheden og hotellernes 
udseende.   

SEJR PÅ SEJR SEJR PÅ SEJR
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VI ANBRAGTE 
PRØVER I 
BEHOLDERE MED VAND 
OG SAMMENLIGNEDE 
RESULTATERNE

Projekt: Radisson Blu Resort & Congress Centre og Radisson Blu

Paradise & Spa, Sochi, Rusland

Ingeniør: ZAO Hotel Development company

Loft: Rockfon Sonar X
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MEETING SQUARE BITSWIJK  
– EN MULTIFUNKTIONEL LØSNING
MEETING SQUARE BITSWIJK er et 
multifunktionscenter i byen Uden i Holland, der 
kombinerer uddannelse, børnepasning, sundhedspleje, 
sportsfaciliteter, kontorer og beboelse. Bag projektet 
står Uden kommune, ejendomsadministratoren Zorg 
Brabant og det lokale boligselskab. Arkitektfirmaet 
DAT Tilburg har designet projektet for at fremme 
interaktion mellem beboerne og for at sikre, at der er 
alle de faciliteter til rådighed, som gør det muligt at 
blive boende i området, efterhånden som ens livsvilkår 
ændres. Bygningen er meget åben, og forskellige 
funktioner som en samlingssal, et legerum og områder 
til workshopper er arrangeret omkring en fælles kerne.

En højtydende loftsløsning var en forudsætning, hvis 
bygningen skulle kunne rumme alle disse forskellige 
funktioner. "Bygningen har en række forskellige 
formål, hvilket også ses af, at sportshallen er omgivet 
af en skole, plejeboliger og en stor café. Det betød 
også, at der skulle være helt styr på akustikken, især i 
forbindelse med lofterne," forklarer GertJan de Rooij, 
projektarkitekt hos DAT Tilburg. DAT Tilburg kendte 
allerede de akustiske Rockfon Krios-plader fra andre 
projekter og besluttede, at de var som skabt til at sikre 
en afbalanceret akustik, samtidig med at de kunne 
fremme den naturlige ventilation i skolen.

I sportshallen var DAT Tilburg på udkig efter en robust 
loftsløsning, der både kunne skabe god akustik i det 
store lokale og modstå slag og stød fra en vildfaren bold i 
ny og næ. "Myndighedernes bestemmelser vedrørende 
akustikken i sportshaller er faktisk ikke særlig krævende. 
Men i praksis er det irriterende, hvis akustikken 
ikke er ordentlig gennemtænkt," understreger 
GertJan de Rooij. Løsningen endte med at være  
Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A, som 
kombinerer Rockfon Boxer med høj slagfasthed samt 
let adgang til demontering takket være Chicago 
Metallic Bandraster-profilerne. “I Uden er loftet 7 meter 
højt, hvilket i sig selv medfører krav til slagfastheden. 
Det er jo ikke så ligetil at udskifte en plade eller rette 
den ud," påpeger han.

SEJR PÅ SEJR

Projekt: Meeting Square Bitswijk, Uden, Holland

Arkitekt: DAT Tilburg

Montører: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Lofter: Rockfon Krios

SEJR PÅ SEJR

58



?SEJR PÅ SEJR

Projekt: Meeting Square Bitswijk, Uden, Holland

Arkitekt: DAT Tilburg

Montører: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Lofter: Rockfon Boxer

Montagesystem: Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A 

Skinnesystem: Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050
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WILFRIED STESSEL 
Rockfon Rockfon System 

OlympiaPlus A  
Impact 1A
Wilfried Stessel, Manager of Development  
of Grids and Accessories, Rockfon 
 
Rockfon OlympiaPlus A Impact 1A - systemet byder 
på ekstra høj modstandsdygtighed mod slag, 
og det er udviklet til udsatte områder såsom 
sportshaller og skoler. Målet med at kombinere 
de robuste og samtidig pæne Rockfon Boxer-
plader med de solide Bandraster-rammer var 
at opnå et system, der kan modstå slag og 
stød fra bolde, men som det stadig er muligt at 
demontere. Enhver, der nogensinde har prøvet 
at skifte en beskadiget plade under et højt loft 
i en sportshal ved, at det handler om at bruge 
stærke plader, der ikke så nemt går i stykker, 
og en monteringsramme, der gør det nemt at 
udskifte plader, hvis de så alligevel går i stykker. 
Den tankegang inspirerede os til at modificere 
Bandraster-rammen på en måde, der gør det 
muligt for pladerne at bevæge sig en lille smule 
opad, så de kan absorbere slag, og så pladerne 
kan demonteres, bare ved at man skubber 
rammernes bajonet-kliksamlinger ud af rillerne i 
Bandraster-profilerne.

Vi udviklede systemet i tæt samarbejde mellem 
Rockfon og Chicago Metallic, og da det kom på 
gaden i 2010, var det vores første fælles patent. I 
overensstemmelse med produktstandard EN13964 
D kan systemet modstå slag med en kraft på 
16,5 meter i sekundet, og det er den højeste 
klassifikation for slagfasthed.

Den dag i dag mener jeg stadig, at vi har udviklet 
et unikt system, der er det bedste i sin kategori. Det 
giver arkitekter en særdeles konkurrencedygtig 
kombination af æstetik og de velkendte akustiske 
fordele med stenuldens modstandsdygtighed 
mod fugt og brand. For montørerne er fordelene, 
at installationen går hurtigt, fordi rammerne kan 
klikkes på plads uden brug af værktøj, når først 
skinnesystemet er monteret, foruden nem adgang 
til skjulte installationer, og at pladerne nemt kan 
demonteres.
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Projekt: Børnehospitalet Emma, Amsterdam, Holland

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Montør: Element binnenafbouw

Lofter: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D, Rockfon Sonar 

D, Rockfon Hygienic Plus

OMHYGGELIGE OVERVEJELSER OMHYGGELIGE OVERVEJELSER
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O M HYG G E L I G E 
OVERVEJELSER

Den aktuelle filosofi inden 

for hospitalsdesign sætter 

patientens velbefindende 

i centrum og benytter sig af nye 

grundplaner, farver og materialer til 

at skabe omsorgsfulde omgivelser. 

 

Winston Churchill har engang udtalt: 

"Først former vi vores bygninger, 

men derefter former de os." Det 

gælder ikke mindst for hospitaler. 

Der findes masser af dokumentation 

for, at indretningen spiller en rolle for 

patienternes velvære, men man ved 

mindre om, hvordan grundplanen 

påvirker effektiviteten af det daglige 

arbejde på et hospital.  

 

Det kan godt være en udfordring 

at finde balancen mellem 

patientvelfærd og produktivitet. Men 

det er der flere store institutioner, 

der gør. De har benyttet sig af smarte 

design og fleksible grundplaner til 

at skabe hospitaler, der kan tilpasses 

ændringer i de teknologiske, kliniske 

og økonomiske forhold. 

OMHYGGELIGE OVERVEJELSER
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Projekt: Børnehospitalet Emma, Amsterdam, Holland

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Montør: Element binnenafbouw

Lofter: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon 

Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hygienic Plus

LOFTET ER
MED TIL AT SKABE
FORGRUND, 
MELLEM- OG 
BAGGRUND

OMHYGGELIGE OVERVEJELSER OMHYGGELIGE OVERVEJELSER

Se videoen, og 
se flere billeder på 
www.rockfon.dk
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BØRNEHOSPITALET EMMA – 
HELBREDELSE I SAMSPIL MED 
VERDEN UDENFOR
Det er vigtigt for enhver helingsproces, at 
patienten har kontakt til verden uden for 
hospitalet, så da firmaet OD205 Architectuur 
planlagde en omfattende renovering af 
BØRNEHOSPITALET EMMA i Amsterdam, tog 
de udgangspunkt i tanken om integration. De 
ville integrere patienternes indlæggelse med 
deres daglige liv, patientplejen med specialiseret 
akademisk forskning og bygningen med byen 
omkring den. Renoveringen var så omfattende, 
at den blev omtalt som metamorfosen. Den var 
planlagt til at forløbe i tre faser over en tiårig 
periode, og arbejdet blev afsluttet for nylig. 

Metamorfosen var designet som en miniby 
med gader, pladser, legepladser – sågar en 
biograf – for at give børnene en oplevelse af, 
at de stadig var en del af et normalt miljø. For 
at skabe fornemmelsen af, at de ikke var på et 
hospital, har forskellige kunstnere udsmykket 
væggene med klare farver og sjove Hergé-
tegneseriefigurer, mens store vinduer og 
utraditionelle byggematerialer blev udnyttet 

til at gøre designet rart og transparent. Dagslys 
var det vigtigste arkitektoniske værktøj, og 
OD205 Architectuur valgte derfor at installere 
et sammenhængende loft i hovedkorridoren for 
at maksimere lysrefleksionen. Loftet bestående 
af 2.000  m² Rockfon Mono® Acoustic har 
ingen synlige samlinger, hvilket er enestående 
for et hospital. Det ligner et gipsloft, men 
har stenuldens brandsikkerhedsmæssige og 
akustiske fordele.

Stuerne er designet med fleksibilitet for øje og 
har samme størrelse til alle aldersgrupper, hvilket 
gør det nemt midlertidigt at bruge dem til andre 
aldersgrupper, hvis behovene skulle ændre 
sig. Under arbejdet med at designe hospitalet 
er der lagt stor vægt på at gøre det muligt 
for børnene at bevare en normal barndom, 
udvikle deres sociale evner og forblive en del af 
lokalsamfundet. Ved at bruge leg som middel 
til at fremme helbredelsen håber hospitalet 
at kunne inspirere børnene til at forlade deres 
stuer og omgås med hinanden omkring 
fodboldspillet, de interaktive videovægge eller i 
køkkenet. "Det er ikke meningen, at børnene skal 
blive på deres stuer – tværtimod skal de ud og 
udforske verden," mener arkitekt Peter Defesche 
fra OD205 Architectuur.

OMHYGGELIGE OVERVEJELSER OMHYGGELIGE OVERVEJELSER
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MARIA MIDDELARES  
– ET HOSPITAL FOR FREMTIDEN
Ændringer i medicinske teknologier, teknikker 
og juridiske krav kan hurtigt påvirke behovene 
og gøre selv nyere bygninger forældede. For 
at undgå dette, designede EGM og LLOX 
architecten det nye MARIA MIDDELARES 
HOSPITAL i Gent i Belgien på en måde, så 
der er mulighed for at foretage strukturelle 
ændringer i antallet af stuer og i størrelsen 
af de 17 operationsstuer. Projektets arkitekt, 
ir. Laurent Van Damme fra LLOX architecten, 
forklarer nærmere: "De første planer så dagens 
lys i 2003, men de er blevet ændret mange 
gange siden i takt med, at teknikker og 
holdningen til sundhedspleje hurtigt ændrede 
sig. Bygningens grundplan er udarbejdet med 
henblik på fleksible muligheder for fremtidige 
udvidelser og for, at hospitalet kan udvikle 
sig under hensyntagen til hastige lægelige og 
tekniske landvindinger. Vi ønskede at undgå at 
skulle bygge alle mulige små sidebygninger eller 
tilføje små lokaler, fordi det ville være i modstrid 
med strukturen og arkitekturen." 

Det U-formede hospital består af tre blokke; 
to parallelle blokke, der bærer en tredje, 
tværliggende blok, som huser plejeenhederne. 
Mellem de to parallelle blokke har et lyst og 
åbent atrium i to etager fået en central plads i 
designet, og det giver samtidig nem adgang til 
alle ambulante funktioner. "Moderne hospitaler 
skal være logistisk velindrettet, og vandrette 
ruter skal være korte. Patienter, besøgende og 
personale skal kunne komme fra én facilitet til en 
anden uden at skulle ud på en længere vandretur.

Projekt: Maria Middelares Hospital, Ghent, Belgien

Arkitekt: LLOX architecten

Montør: Jansen Finishings, Meeuwen

Lofter: Rockfon Sonar D, Rockfon Boxer, 

Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Hook 850

OMHYGGELIGE OVERVEJELSER OMHYGGELIGE OVERVEJELSER
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Lodret transport er koncentreret omkring ét elevatorområde, 
der er centralt placeret i atriummet," forklarer ir. Laurent Van 
Damme. Tanken bag det indbydende og lettilgængelige 
design er at skabe et "helbredende miljø," der udstråler 
tillid og afslapning, eksemplificeret i det lyse atrium og de 
mange gårdhaver, der giver dagslyset adgang til bygningen. 
Patienterne spiller en central rolle i den åbne og luftige 
bygning, hvor flertallet af de 629 senge befinder sig i 
enkeltværelser med vinduer fra gulv til loft. Denne åbenhed 
skaber et meget intenst forhold til miljøet udenfor, forklarer 
ir. Laurent Van Damme: "Vores ønske var at skabe en følelse 
af en sundhedspark, hvor man bor. Når man ligger i sengen 
eller sidder i en stol, er man i tæt kontakt med landskabet, 
luften og himlen. Panoramaet skaber et forhold til miljøets 
beboelsesmæssige karakter, naturen omkring den lokale å 
Maaltebeek og trafikken på hovedvej R4." 

For yderligere at understrege bygningens luftige stemning 
har arkitekterne valgt hygiejniske, spartanske materialer, 
mens farverige kontraster er begrænset til enkelte møbler 
og gardiner. I tæt samspil med hospitalet besluttede 
EMG og LLOX at udstyre de 30.000 m² med forskellige 
varianter af Rockfon MediCare-stenuldsplader. "Valget af 
byggematerialer til et hospital er altid en balance mellem 
behovet for hygiejne og rengøring på den ene side og 
hjemlighed og 'varme' på den anden. Til de faste installationer 
såsom lofterne gik vi bevidst efter et enkelt udseende med 
materialer, der er lette at rengøre og har gode hygiejniske 
egenskaber," husker ir. Laurent Van Damme. "For at opnå et 
ensartet design er det vigtigt at vælge en produktgruppe med 
tilstrækkelig gode variationsmuligheder." Det store udvalg 
i Rockfon MediCare-sortimentet gav arkitekterne friheden 
til at opfylde forskellige behov i forskellige lokaler – f.eks. 
nem rengøring, mulighed for demontering og lufttæthed 
på operationsstuerne – samtidig med at bygningens 
overordnede tema kunne bevares.

VI TRAF EN BEVIDST 
BESLUTNING OM AT SKABE 
ET ENKELT LOOK MED 
MATERIALER, DER ER LETTE 
AT RENGØRE
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ST. LUKE’S HOSPITAL – TAGER HÅND OM 
LOKALSAMFUNDET

ST. LUKE’S HOSPITAL er opkaldt efter 
lægestandens skytshelgen og er et af seks 
lokalhospitaler i Singapore. Tæt ved 80 
procent af patienterne på det nærliggende 
National University Hospital, som har brug 
for yderligere behandling på et lokalhospital, 
bliver indlagt på St Luke’s, som dermed udfylder 
hullet mellem praktiserende læger og akut 
hospitalsbehandling. Eftersom Singapores 
befolkning både vokser og ældes i hastigt tempo, 
har landets sundhedsministerium udarbejdet en 
plan, der tackler det voksende antal patienter 
ved at forøge hospitalskapaciteten med 1.800 
ekstra sengepladser frem mod 2020. 

Som led i planen blev et byggeprojekt, der 
vil udvide kapaciteten på St. Luke’s Hospital 
med 48 senge til et samlet antal sengepladser 
på 233, igangsat i 2012. Det statsfinansierede 
projekt til 14 millioner dollar omfatter 
en ny fløj på syv etager, der skal huse et 
genoptræningscenter, apotek, ambulant klinik 
samt administrationskontorer. Projektet er den 
første større udvidelse af hospitalet, siden det 
åbnede i 1996, og det omfatter også renovering 
af de eksisterende faciliteter.

I forbindelse med renoveringen måtte Design 
Architects finde byggematerialer, der matcher 
hospitalets nuværende udseende og samtidig 
kan holde til Singapores varme og fugtige klima. 
I samråd med entreprenøren TMG Projects 
og Rockfon-distributøren Welmate blev det 
besluttet, at Rockfon MediCare-serien, der 
er formstabil i op til 100 % luftfugtighed, var 
perfekt til lofterne i de almindelige afdelinger. 
MediCare-serien er fremstillet af stenuld og kan 
modstå bakterievækst, og produkterne fås med 
et bredt udvalg af kanter. Fællesområderne blev 
udstyret med Rockfon Pacific-plader, der byder 
på samme modstandsdygtighed mod fugt og 
samme udseende til en konkurrencedygtig pris.

OMHYGGELIGE OVERVEJELSER

Projekt: St. Luke’s Hospital, Singapore

Arkitekt: Design Architects

Hovedentreprenør: TMG Projects

Lofter: Rockfon MediCare, Rockfon Pacific
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Rockfon MediCare
Michel Soria
Regional Marketing Manager, Southern Europe, Rockfon

Der er strengere krav til de byggematerialer, der anvendes til 
sundhedsfaciliteter, så vi har udviklet Rockfon MediCare-serien 
for at give hospitaler og andre sundhedsfaciliteter adgang til 
fordelene ved stenuld. Serien har arvet de velkendte akustiske 
fordele, brandsikkerheden og modstandsdygtigheden mod 
fugt, fra stenuld og alle pladerne i Rockfon MediCare-serien er 
desuden flotte at se på, nemme at rengøre og modstandsdygtige 
over for MRSA. Alle Rockfon MediCare-plader fås med A-kant, mens 
plader af typerne Rockfon MediCare Standard og Rockfon MediCare Plus 
også fås med E-kant. Desuden fås Rockfon MediCare Plus-pladerne med 
skjult X-kant.

Baseret på vores viden om, at forskellige 
områder i sundhedsfaciliteter stiller 
forskellige krav, har vi udviklet fire 
forskellige typer Rockfon MediCare-plader. 
Til områder, hvor der stilles almindelige 
krav til hygiejne og rengøring, f.eks. 
stuer, administration, venteområder og 
sygeplejekontorer, har vi udviklet Rockfon 
MediCare Standard, som er klassificeret 
i bakteriologisk klasse B5 og B10. 
Efterhånden som kravene til hygiejne og 
desinficering vokser, f.eks. på skadestuer, 
fødestuer, behandlingsstuer og i røntgenafdelingen, laboratorier og 
gange, anbefaler vi Rockfon MediCare Plus (bakteriologisk klasse B1).

Vores Rockfon MediCare Air-system (bakteriologisk klasse B1 og B5) er 
udstyret med lufttæt bagmembran og forseglede kanter og er derfor 
velegnet til højrisikoområder såsom operationsstuer, opvågningsstuer 
og intensivafdelinger, hvor lufttrykket kontrolleres for at forebygge 
spredning af infektioner. Og endelig til højrisikoområder, hvor lufttrykket 
kontrolleres for at forhindre spredning af infektioner, og hvor der er høje 
krav til rengøringen, f.eks. operationsstuer, skadestuer, vaskefaciliteter 

og intensivafdelinger, anbefaler vi Rockfon 
MediCare Block-systemet med fuldt indkapslede 
plader med luft- og vandtæt neutral folie, som er 
klassificeret i bakteriologisk klasse B1 og har ISO-
renrumsklassificering 2. 

Korrosionsbestandige 
Chicago Metallic-
skinnesystemer
Erik van Bouwel
Certification and Technical Data Manager, Rockfon

I visse miljøer er det nødvendigt med skinnesystemer, der har mere 
at byde på end standardskinnesystemer. Det er typisk miljøer, der 
er præget af høj fugtighed og temperatur, f.eks. i svømmehaller 
eller vaskeområder samt i medicinske sammenhænge, eller det kan 
være steder med høje krav til hygiejnen som f.eks. hospitaler og 
sundhedsklinikker. I begge tilfælde kan metaldele, der ruster, udgøre en 
fare, der kan undgås ved at montere nedhængte lofter i skinnesystemer 

med ekstra korrosionsbestandighed. 

I henhold til produktstandarden EN 13964 
er vores sortiment opdelt i fire klasser af 
skinnesystemer – A, B, C og D – hvor B 
er standarden for almindelige forhold 
såsom beboelsesejendomme, skoler, 
kontorer og butikker. I omgivelser med en 
relativ luftfugtighed på over 90 procent 
og risiko for kondensering skal klasse C 
benyttes, mens skinnesystemer i klasse D 
er velegnede til aggressive atmosfærer. 

Vores skinnesystemer i klasse C og D og tilbehør hertil er beskyttet på 
begge sider med zink, grundmaling og polyestermaling. Der er brugt 
100 gram zink pr. m2 til klasse C og 275 gram til klasse D – eller lignende 
overfladebehandling med tilsvarende egenskaber. Systemer i klasse D 
giver højere beskyttelse end klasse C, og de skal tilpasses det konkrete 
projekt. Det betyder, at hver gang vi arbejder med et skinnesystem i 
klasse D, skal vi evaluere forholdene ud fra tidligere erfaringer for at 
sikre, at systemet er velegnet til formålet.

MICHEL SORIA
Rockfon

ERIK VAN BOUWEL
Rockfon

OMHYGGELIGE OVERVEJELSEROMHYGGELIGE OVERVEJELSER

Projekt: Børnehospitalet Emma, Amsterdam, Holland

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Montør: Element binnenafbouw

Lofter: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon 

Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hygienic Plus
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Selv om åbne 

kontorlandskaber er 

blevet normen på mange 

arbejdspladser, viser nogle af de 

seneste projekter, at de langtfra er 

normale. 

 

Grænsen mellem effektivitet og 

produktivitet er hårfin. Det kan godt 

være, at det giver økonomisk god 

mening at mase flere mennesker ind 

på mindre plads, men hvad koster 

det på den individuelle produktivitet? 

Hvad sker der, når den måde, et 

rum er designet på, begrænser 

en medarbejders arbejdsindsats – 

eller endnu værre, underminerer 

værdiskabelsen? 

 

Mere end nogensinde før indgår 

den fysiske arbejdsplads i moderne 

ledelse og arbejde. Den skal hele 

tiden tilpasse sig og udfordre 

konventionel visdom for at 

kunne holde trit med de hastige 

forandringer, der finder sted i 

erhvervslivet. 

ÅBEN FOR FORRETNINGER

ÅBEN FOR 
FORRETNINGER

ÅBEN FOR FORRETNINGER
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Projekt: Statoil kontor Bergen, Sandsli, Norge

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto

Lofter: Rockfon Krios dB 44 

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

ÅBEN FOR FORRETNINGER
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STATOIL SANDSLI – 
TILPASNING AF KONTORET 
Som led i en mere overordnet plan for det 
norske olie- og gasselskab STATOIL, tilføjer en 
ny kontorbygning 42.000  m² til hovedkontoret 
og samler omkring 1.000 medarbejdere, der før 
var spredt på forskellige lokaliteter i byen Bergen 
på den norske vestkyst. For at sikre optimal 
interaktion og deling mellem medarbejderne 
har arkitekt Niels Torp designet en modulær,  
fleksibel og åben kontorløsning. 

Det overordnede design er baseret på tanken 
om et stillads snarere end en fast bygning, hvor 
der er skabt 22 'fabrikker,' som tilbyder hver 
afdeling samme højfunktionelle rum at arbejde 
med og tilpasse til deres behov. "Hver fabrik 
er på 1.000 m2 og indrettet som et net på 3 m 
x 3 m med samme gulv, loft og vægge, der kan 
flyttes alt efter behov," forklarer Jarle Jenssen fra 
Acusto, som står for at montere interiøret. "Disse 
hovedelementer skulle levere toppræstationer 
inden for sikkerhed, kvalitet og fleksibilitet, for 
Statoil ønskede en specialløsning, der kunne 
opfylde deres langsigtede vækstambitioner." 

Solide vægge og glasvægge kan flyttes, så man 
kan opnå forskellige løsninger i hver afdeling. 
Nogle har måske brug for flere mødelokaler, 
mens andre kan have behov for flere individuelle 
arbejdspladser.

I et stort, åbent rum med mobile vægge 
afhænger den akustiske komfort i høj grad 
af gulv- og loftsløsningerne. Rockfon blev 
valgt til at levere loftet i form af 23.000 m² 
Rockfon Krios dB 44 med A- og D-kanter på 
grund af produktets særdeles gode egenskaber 
i forhold til lydabsorption og den nemme 
montering og demontering. "Vi valgte Rockfon, 
fordi vi vidste, at Krios dB var uovertruffen på 
markedet for lydisolering. Den anden afgørende 
faktor var den mængde, vi skulle bruge – vi 
havde brug for et firma, som vi kunne stole 
på, kunne levere så stor en mængde til tiden," 
understreger Jenssen. "Rockfon kunne også 
fremlægge miljømæssig dokumentation for 
deres produkter, hvilket er noget, Statoil er 
opmærksom på, lige fra materialer til transport." 

ÅBEN FOR FORRETNINGER ÅBEN FOR FORRETNINGER
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Projekt: Statoil kontor Bergen, Sandsli, Norge

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto

Lofter: Rockfon Krios dB 44 

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

VI VALGTE ROCKFON, FORDI VI VIDSTE, AT  
KRIOS dB VAR UOVERTRUFFEN PÅ MARKEDET  
FOR LYDISOLERING

ÅBEN FOR FORRETNINGER ÅBEN FOR FORRETNINGER
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Projekt: Statoil kontor Bergen, Sandsli, Norge

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto

Lofter: Rockfon Krios dB 44

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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TECHNICOLORS CAMPUS – 
ET INNOVATIONSKRAFTVÆRK
Pionervirksomheden inden for medier og 
underholdning TECHNICOLOR flyttede for nylig 
til deres nye forsknings- og udviklingscenter 
i Rennes i det nordvestlige Frankrig. Det nye 
kompleks på 18.000 m2 huser 550 forskere og 
udviklere, og planen er, at det skal fremme 
udvekslingen mellem akademikere, studerende 
og andre campus’er i hele verden. 

Designstudiet Devillers et Associés fra Paris har 
designet campuset med henblik på at stimulere 
teamkreativiteten og samtidig leve op til de 
høje miljømæssige standarder og krav til lavt 
energiforbrug. Hovedelementerne i designet er 
store blokke med skarpe kanter omkring en lav 
pavillon. I stueetagen består facaden primært 
af glas, hvilket giver et åbent og indbydende 
indtryk. Højere oppe giver farver og tekstur mere 
tyngde. Et spændende vinduesarrangement 

med rektangulære vinduer i forskellige størrelser 
skaber et dynamisk eksteriør. Indendørs har 
arkitekterne haft fokus på funktionalitet og 
komfort, der skal fremelske innovation. 

"Arkitekterne havde en meget præcis idé 
om lofterne. De skulle passe til konceptet fra 
facaden med et modulært system, der passer 
til vores skinnesystem, og samtidig skulle den 
akustiske komfort være helt i top," forklarer 
Olivier Cretois, områdesalgschef hos Rockfon. 
"Vi valgte Rockfon  Krios-serien, fordi den er 
den perfekte løsning med det store udvalg af 
kanter og dimensioner. Rockfon kunne endda 
levere specialmoduler på 1350 x 600  mm og 
1200 x 600 mm, som passede til det look, vi var ude 
efter, uden at gå på kompromis med kvaliteten," 
husker Cretois. For at matche dimensionerne 
100 % leverede Rockfon også Chicago 
Metallic Bandraster 3150-skinnesystemet på 
1220 mm x 150 mm.

Projekt: Technicolor Campus, Rennes, Frankrig

Arkitekt: Devillers et Associés

Lofter: Rockfon Krios

Skinnesystem: Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150
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Projekt: Ziraat Banks hovedkontor, Istanbul, Tyrkiet

Arkitekt: ERA Architecture

Lofter: Rockfon Sonar A, Rockfon Koral E

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 1819

ZIRAAT BANKS HOVEDKONTOR  
– TID ER PENGE
Mens Tyrkiets hovedstad, Istanbul, forbereder sig 
på at huse ZIRAAT BANKS NYE HOVEDKONTOR 
i sit forretningskvarter de kommende år, påtog 
ERA Architecture sig opgaven med interiøret i de 
midlertidige kontorer, hvorfra hele virksomheden 
drives indtil flytningen. En eksisterende bygning på 
12.000 m2 blev renoveret på lidt over to måneder, så 
dens interiør kunne huse alle bankens afdelinger med 
hver deres unikke behov.

Ud over at designe et fuldt funktionelt rum til landets 
største bank, herunder it-, drift- og kreditafdelingerne, 
skulle arkitekterne også tage højde for bankens 
call-center i designet, hvilket krævede særlig 
opmærksomhed på akustikken. "Den største 
designmæssige udfordring var overholdelse af alle 
bestemmelser lige fra medarbejderhierarki og bankens 
koncernstruktur til de mere funktionelle aspekter i 
forbindelse med call-centret," forklarer Ekim Orhan Ismi, 
seniorarkitekt og projektleder hos ERA Architecture.

"Loftsmaterialernes lyabsorberende egenskaber 
har direkte indflydelse på den daglige komfort for 
medarbejderne i og omkring call-centret," fortæller  
Ismi. Rockfon Sonar A- og Rockfon  Koral  E- plader 
blev valgt som den løsning, der sikrer det optimale 
akustiske miljø for projektet. "Vi havde brug for 
et modulært loftssystem med gode akustiske og 
brandsikkerhedsmæssige egenskaber, der samtidig 
kunne monteres meget hurtigt. Rockfons produkter 
blev foreslået, og vi godkendte dem, fordi de 
fuldstændig levede op til vores forventninger," 
fortsætter Ismi.

VI HAVDE BRUG FOR ET 
MODULÆRT LOFTSSYSTEM MED 
GODE AKUSTISKE OG 
BRANDSIKKERHEDSMÆSSIGE 
EGENSKABER

ÅBEN FOR FORRETNINGER ÅBEN FOR FORRETNINGER

75



ÅBEN FOR FORRETNINGER ÅBEN FOR FORRETNINGER

Projekt: Citrix' kontorer, København

Arkitekt: Zeso Architects

Lofter: Rockfon Cosmos

Montagesystem: Rockfon System B Screw/Hook
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Projekt: Citrix' kontorer, København

Arkitekt: Zeso Architects

Lofter: Rockfon Cosmos

Montagesystem: Rockfon System B Screw/Hook

CITRIX' KONTORER –  
KONTOR MED UDSIGT
CITRIX' nye kontorer, der ligger på Vesterbro i 
København, er designet af Zeso Architects, så de 
afspejler kvarterets industrielle fortid. Området 
var engang præget af fabrikker og slagterier, 
men er nu byfornyet og fremstår trendy med 
små butikker og caféer. Det nyrenoverede kontor 
i to etager ligger øverst i en af områdets højeste 
bygninger, og udsigten over byen er derfor 
exceptionel. Indretningen minder om ombyggede 
loftslejligheder i New York og fremstår som et 
åbent kontorlandskab med et industrielt præg. Der 
er arbejdspladser til omkring 100 medarbejdere 
foruden aflukkede mødelokaler og mere uformelle 
samlingspunkter. 

Konceptet hylder lokalernes rå, industrielle udtryk, 
men det var samtidig vigtigt at skabe et varmt 
og behageligt arbejdsmiljø. Denne balance blev 
opnået gennem nøje udvælgelse af materialer, 
brugen af dagslyset og moderniseret akustik. 
"Valget af 'rå' materialer kombineret med bløde og 
varme møbler og indretningsmaterialer blander 
fortid med nutid," forklarer Claus Høeg Olsen 
fra Zeso Architects. "For eksempel kombineres 
betonplader og fritlagte betonbjælker med 
finérvægge/-døre og akustiske tekstiler." Rigeligt 
med dagslys når langt ind i kontoret takket være 
store facadevinduer, der reducerer energiforbruget 
til belysning.

I åbne kontorlandskaber med høje støjniveauer 
er det afgørende at håndtere støjproblemer for 
at opnå optimal akustisk komfort – her spiller 
det nye, sammenhængende akustisk dæmpede 
betongulv og det akustiske loft en vigtig rolle. 
Lofterne består af ca. 1.200 m2 Rockfon Cosmos, 
et let produkt med ekstremt høj lydabsorption. Ud 
over de akustiske fordele passer Rockfon Cosmos’ 
industrielle udseende perfekt til indretningen. 
"Vi valgte Rockfon Cosmos i hvid på grund af 
de akustiske fordele og det enkle, urbane look," 
fortsætter Claus Høeg Olsen. "Overfladen passer 
godt til de eksisterende betonbjælker og -søjler. 
En anden fordel er, at vi kan skjule de elektriske 
installationer over pladerne, som er nemme at 
montere og demontere."
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CLAUS HØEG OLSEN, 
ZESO ARCHITECTS
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‘RÅ’ MATERIALER KOMBINERET 
MED BLØDE OG 
VARME MØBLER OG 
INDRETNINGSMATERIALER 
BLANDER FORTID MED NUTID
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DATEAS KONTORER – 
LYDRENOVERING
I Sorgenfri nord for København ligger to kontorer 
ejet af Danica Ejendomme og administreret af 
DATEA. Begge kontorer har fået et ansigtsløft med 
hjælp fra det lokale arkitektfirma AG5. Opgaven var 
at skabe kontorer, der var skræddersyet til lejerne, 
hhv. TRYGHEDSGRUPPEN, et forsikringsselskab, 
og DELEGATE, der udbyder forretningsløsninger. De 
to lejere havde hver deres funktionelle og æstetiske 
ønsker, hvilket gav arkitekterne mulighed for at udvikle 
individuelle og fleksible løsninger.

En kombination af individuelle kontorer og åbne 
kontorlandskaber blev indrettet i de oprindelige lokaler. 
Forældede materialer blev erstattet med højtydende 
overflader, ny belysning, vinduer og installationer. 
Ved at ændre gulv- og loftsystemerne blev der skabt 
nye identiteter til lejerne. "Hos Delegate gik vi efter et 
industrielt look og valgte en flådeløsning, mens vi hos 
TryghedsGruppen mere søgte i retning af et raffineret 
look med nedhængte lofter fra væg til væg," fortæller 
Martin Lykkegård fra AG5.

En væsentlig overvejelse i forbindelse med projektet 
var muligheden for at forbedre akustikken i kontorerne. 
Projektlederne DATEA og AG5 Architects valgte at bruge 
Rockfon Sonar X-loftsplader til TryghedsGruppens 
kontorlokaler og Rockfon Sonar X som flådeløsning 
hos Delegate. "Vi har anvendt loftssystemer fra Rockfon 
mange gange, så vi var ikke i tvivl om, at vi kunne opnå 
en fremragende akustisk løsning i flere dimensioner 
med dem. De hvide pladers diskrete og enkle udtryk 
er i begge tilfælde behagelige at se på, og pladerne 
har overlegne lydabsorptionsegenskaber," mener 
Lykkegård.
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Projekt: DATEAs kontorer, Sorgenfri, Danmark 

Arkitekt: AG5 

Lofter: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar X som flåder 

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

THOMAS VILMAR
Rockfon Rockfon Sonar X

Thomas Vilmar,  
Sales Director, Denmark & Finland, Rockfon  
 
Nedhængte lofter er fremragende til mange 
anvendelsesområder, men nogle gange har vores 
kunder brug for løsninger, der byder på stenuldens 
fordele, men med et mere ensartet udseende, end 
man får med et klassisk modulloft. Hvis pladerne 
stadig skal være lette at demontere, f.eks. for at 
kunne få adgang til installationer, er Rockfon 
Sonar X en ideel løsning. Ved første øjekast ligner 
et Rockfon Sonar-loft med X-kanter slet ikke et 
modulopbygget loft. For at opnå dette glatte, 
næsten helt monolitiske design har vi reduceret 
samlingerne mellem pladerne med 25 procent. 
Rockfon Sonar X byder på optimal lydabsorption, 
der sikrer den akustiske komfort, foruden 
brandsikkerhed, modstandsdygtighed over for 
fugtighed og let vedligehold. Her er virkelig tale om 
en multifunktionsplade, der klarer det hele.

Det er nemt at integrere standardinstallationer 
til lys og ventilation med Rockfon Sonar X, 
men vi har også indgået et partnerskab med 
producenter af belysningsprodukter om at udvikle 
specialløsninger til vores systemer med X-kant, der 
går meget længere end de traditionelle firkantede 
eller runde installationer, der fylder en hel plade. 
Nogle af dem kombinerer endda ventilation og 
belysning i samme installation, så loftet får et 
mindre rodet udseende. Den hurtige, fleksible og 
effektive montering gør Rockfon Sonar X til det 
perfekte valg til nye projekter eller renoveringer, 
hvor man kan genbruge et eksisterende T24-
skinnesystem. Pladerne kan enten monteres i 
traditionelle nedhængt loftløsninger eller direkte 
ved hjælp af vores unikke X-hager, der giver en 
monteringshøjde på kun 31 mm, samtidig med at 
pladerne stadig er nemme at demontere. 

Rockfon Sonar X har en klassisk glat, hvid 
overflade uden 'retningsbestemt tekstur,' der 
skal matche, og det betyder, at forskellige 
størrelser plader kan kombineres og roteres, 
så de passer ind i hjørnerne, og man kan lave 
utraditionelle layouts. Andre systemer med 
skjulte skinnesystemer kræver som regel særlige 
overvejelser og opmåling af hensyn til placering 
og udskæring af pladerne, men Rockfon Sonar 
X har et symmetrisk design, der kan monteres 
hurtigt. Under det flotte, næsten ensartede 
loft kan der være en mangfoldighed af skjulte 
installationer. Med Rockfon Sonar X får man nem 
adgang og let vedligeholdelse – men det ser først 
og fremmest rigtig godt ud.
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Projekt: Sørlandssenteret, Kristiansand, Norge

Arkitekt: LPO Architects

Lofter: Rockfon Sonar X

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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MERE
I

POSEN

E-handel er en udfordring 

for detailhandlen, og 

mange butikker reagerer 

ved at renovere deres interiører 

for at give deres kunder en 

fængslende shoppingoplevelse. 

 

Internettets kraft til at vende 

op og ned på ting ses måske 

mest tydeligt i en butik i 

nærheden af dig. E-handel har 

på gennemgribende vis ændret 

kundens vej til købet, og det 

har tvunget detailhandlende 

til at bevare deres butikkers 

relevans ved at skabe fysiske 

rum, der rækker ud over selve 

transaktionen.  

 

De prøver at genopfinde 

shoppingoplevelsen ude i 

butikkerne ved at give kunderne 

en sansemæssig oplevelse, som 

onlinebutikker ikke er i stand til 

at tilbyde deres kunder. I denne 

kamp om kunderne kan en 

butiks stemning og design være 

den afgørende faktor for, om 

man kan generere mersalg, større 

trafik og stærkere kundeloyalitet.

MERE I POSEN
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SØRLANDSSENTERET  
– EN SAMMENHÆNGENDE 
SHOPPINGOPLEVELSE

Alsidighed, fleksibilitet og sammenhæng er 
væsentlige overvejelser, når man skal designe 
et shoppingcenter. Det gjaldt ikke mindst 
for SØRLANDSSENTERET, Norges største 
shoppingcenter, der ligger i Sørlandsparken uden 
for Kristiansand. Bygningen på 112.500  m² er 
designet af LPO Architects, og den kombinerer 
det renoverede eksisterende center med en 
stor, ny fløj, hvis skulpturelle form er integreret 
i det kuperede landskab. Udgangspunktet for 
designet af interiøret var en lys, åben atmosfære, 
der kunne fremhæve shoppingoplevelsen. Det 
gælder især for fællesområderne, hvor gæsterne 
kan hvile sig undervejs på deres shoppingfærd. 
Her var målet at skabe en rolig atmosfære med 
udsigt til landskaberne uden for og mellem 
etagerne og at åbne op for dagslyset. 

Et rent design domineret af hvid og brugen 
af enkle, gennemgående materialer giver 
sammenhæng, kontinuitet og klarhed 
til interiøret. Rockfon Sonar X loft- og 
skinnesystem (med skjulte X-kanter) opfylder 
både de æstetiske og funktionelle krav i 
fællesområderne. 

Rockfon Sonar X gjorde det muligt at skabe 
et stort og sammenhængende hvidt loft, 
der styrker fornemmelsen af lys og forbedrer 
akustikken i restaurantområdet (1.200 m²) og 
i det fem etager høje atrium (1.000 m²). Ved at 
minimere mellemrummene mellem pladerne 
og integrere belysning og andre installationer 
blev det muligt at opnå et sammenhængende 
udseende. Systemet kan demonteres og er 
derfor særlig praktisk i restaurantområdet, fordi 
man derved undgår besværlige renoveringer, 
når restauranternes visuelle koncepter ændres. 

I det norske klima beskytter brugen af Rockfon 
mod revnede lofter, som kan være konsekvensen, 
når tagkonstruktionen af stål giver sig under 
vægten af den sne, der lægger sig på taget. Det 
førte til reduceret tidsforbrug til monteringen og 
forbedret arbejdssikkerhed, at systemet nemt 
kunne monteres i det høje atrium alene ved hjælp 
af mekaniske lifte i stedet for stilladser. "Rockfon-
lofterne er nemme at integrere med det samlede 
design," fortæller Øystein Sjøstrand fra LPO 
Architects. "De er som skabt til situationer, hvor 
målet er en stor, sammenhængende loftsflade, 
når monteringen er særlig krævende, og hvis 
alsidighed er afgørende."
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DE ER SOM SKABT TIL 
SITUATIONER, HVOR MÅLET ER EN 
STOR, SAMMENHÆNGENDE 
LOFTFLADE

Projekt: Sørlandssenteret, Kristiansand, Norge

Arkitekt: LPO Architects

Montør: Bico Bygg og Innredning AS

Lofter: Rockfon Sonar X

Skinnesystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekt: The Loop, Antwerpen, Belgien

Design: JosdeVries

Lofter: Rockfon Sonar D

Skinnesystem: Chicago Metallic Infinity

MERE I POSEN

DET SKAL VÆRE RART AT GÅ 
UD AT HANDLE, OG DER 
SPILLER AKUSTIKKEN EN 
STOR ROLLE
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THE LOOP – FREMTIDENS 
SHOPPINGOPLEVELSE
I oktober 2013 slog RetailDetail, en førende belgisk 
webportal og platform for detailbranchen, 
dørene op for detail-'oplevelsesplatformen' 
THE LOOP. I centret kan detailhandlende 
og leverandører opleve livesimuleringer af 
kommende shoppingkoncepter baseret på 
fremtidige forbrugeres kunderejse, så de 
på en synlig og håndgribelig måde kan se, 
hvordan kunderne vil træffe købsbeslutninger i 
fremtiden. Jorg Snoeck, direktør for RetailDetail, 
forklarer nærmere: "De besøgende oplever hele 
kunderejsen med kundens øjne, men samtidig 
kan de opleve turen, som den detailhandlende 
eller producenten oplever den. Rejsen viser, hvad 
det kan forvente fra fremtidens detailkoncepter."

Det strategiske detaildesignkontor JosdeVries 
hjalp til med udviklingen af konceptet og vil 
fortsat bidrage for at sikre, at konceptet forbliver 
dynamisk og forfriskende. "Detailsektoren har 
udviklet sig enormt gennem de sidste par år 
og står over for en lang række udfordringer. 
Forbrugerne køber ind på en anden måde, 
end de har gjort førhen. Indkøbsforløbet er 
meget fragmenteret. Det handler ikke længere 
om fysiske butikker, men om en historie, der 
kommer ad flere kanaler, og hvor forbrugerne 
beslutter, hvor, hvornår og hvordan de vil 
foretage deres indkøb," forklarer Snoeck. "I dag 
tager vi i supermarkedet med en huskeseddel 
skrevet på papir ud fra tilbuddene i de reklamer, 
vi finder i vores postkasse, når vi skal fylde 
vores køleskabe op. Men takket være Google-
briller, kropsscanninger, droner, smartphones, 

3D-printere og internetbutikker vil det alt 
sammen være anderledes i morgen. Køleskabet 
vil fortælle os, hvad vi mangler, og varerne i 
butikkerne vil selv finde os," forudser han.

THE LOOP er en permanent installation, hvor 
temaerne løbende udskiftes for at inspirere 
detailbranchen. Rockfon blev udvalgt til 
at bidrage med et af sine mest innovative 
produkter til den permanente bygning, der 
omgiver de skiftende udstillinger, nemlig 
Chicago Metallic Infinity, der byder på 
uendelige muligheder og frihed til at designe. 
Han mener, at vigtigheden af at bruge akustiske 
og bæredygtige produkter i detailmiljøer kun 
vil vokse i de kommende år. "Det skal frem 
for alt være rart at gå ud at handle, og der 
spiller akustikken en stor rolle. Lyd er blevet et 
uundværligt element, når der skal skabes en 
samlet shoppingoplevelse. Det er vigtigt at 
isolere støj og håndtere det samlede lydniveau 
i omgivelserne og den akustiske komfort i 
shoppingmiljøet. Derudover har Rockfon en 
sund, bæredygtig tilgang til markedet, og det er 
et tema, der kun vil blive vigtigere for fremtidens 
detailbranche."

Som Snoeck ser det, vil butikkerne i fremtiden 
ikke kun fokusere på de varer, de har på hylderne, 
men også på at skabe et holistisk shoppingmiljø, 
der generelt understøtter varemærket. "Alle 
aspekter af indretningen bidrager til et 
detailkoncepts succes. Rockfon er en kendt og 
førende aktør i detailbranchen. Et selskab, som 
er det perfekte match for den vision, vi har for 
detailhandlens fremtid." 
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Projekt: CineWorld, flere steder i Storbritannien

Entreprenør: Britannia Construction

Montør: D&G Ceilings 

Lofter: Rockfon Color-all Charcoal og Chalk, Rockfon Tropic

Montagesystem: Rockfon System XL T24 A/E

Skinnesystem: Farveafstemt Chicago Metallic T24 Click 2890

LOFTERNE ER FLOTTE, 
OG CINEWORLD ER 
SÆRDELES TILFREDSE MED 
RESULTATET
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CINEWORLD  
– EN SORT/HVID BESLUTNING
Biografers indretning er en integreret del 
af gæsternes oplevelse, og god akustik er 
afgørende for at sikre, at de kan høre og 
nyde filmen. Så da den britiske biografkæde 
CINEWORLD åbnede sine nye multibiografer, 
ønskede de, at indretningen skulle give 
filmelskerne mindeværdige oplevelser. Det 
betød, at biografindretningen skulle være både 
visuelt og lydmæssigt behagelig. 

Udviklingsdirektør hos Britannia Construction, 
Philip McCabe, anbefalede, at salene blev 
udstyret med Rockfon Color-all-plader i farven 
Charcoal for at fremme den stemningsfyldte 
surroundlyd. Det matte, sort tekstil skaber et 
mørkt miljø, som forhindrer lys fra projektoren 
i at blive reflekteret op på lærredet. "Rockfon 
Color-all-loftpladerne er som skabt til projekter 
af denne type. De opfylder alle de akustiske og 
designmæssige krav, der er i et højteknologisk 
biografkompleks," fortæller McCabe. 

Pladerne blev monteret med skinnesystemet 
Chicago Metallic T24 Click 2890 i sort, og de 

blev sat op diagonalt i forhold til væggene for 
at opnå et dramatisk mønster. Color-all pladerne 
blev monteret i Rockfon System XL T24 A/E 
som, grundet dimensionerne på tværskinnen, 
giver en hurtigere installation og brug af  færre 
stropper. Loftsentreprenør David Gardiner 
fra D&G  Ceilings forklarer, hvorfor Rockfon-
systemet er perfekt til installationer, som 
ellers godt kan være besværlige: "Lofterne 
i biografsale hælder altid, og de kan være 
nedstroppet med op til 6  m, hvilket betyder, 
at det tager utrolig lang tid at montere 
stropperne, der holder hele skinnesystemet. 
Tværskinnens dimensioner gør installation 
i Rockfon  System  XL  T24 meget hurtigere. 
Lofterne er flotte, og Cineworld er særdeles 
tilfredse med resultatet.” Det er også nemmere 
at integrere installationer i systemet på grund 
af den større afstand mellem stropperne, og det 
giver flere designmuligheder ved brug af større 
moduler. 

For at opnå et indbydende, moderne look i de nye 
biografer bliver foyererne i de nye komplekser 
udstyret med 15  mm tykke Rockfon Tropic-
stenuldsplader, der har en glat, hvid overflade 
med optimal lysrefleksion. 
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FASTFOODRESTAURANT  
- FARVER PÅ MENUEN
Rockfon bidrog til de ambitiøse tiltag til støtte 
for bæredygtighed, som en kendt, international 
fastfoodrestaurant iværksatte under verdens 
største sportsbegivenhed, De Olympiske Lege, i 
2012. To midlertidige restauranter fik til opgave 
at betjene sportsudøvere og gæster under 
legene. Eftersom der var tale om et midlertidigt 
projekt, var målet at undgå at producere affald, 
og derfor blev hver en stump af bygningen, 
selv de allermindste dele, genbrugt eller 
genanvendt. Alt fra møbler og køkkenudstyr til 
elektriske pærer og kontakter blev genanvendt 
i nye og eksisterende restauranter overalt i 
Storbritannien efter arrangementet. 

Det gælder ca. 75 % af bygningen, mens næsten 
alt andet blev sendt til genbrug, herunder 
Rockfon-loftpladerne. Rockfon Color-all-
serien blev valgt, fordi de giver god akustik, er 
æstetisk flotte og er nemme at montere, og hvad 
vigtigst er, de kan genbruges 100 %. Omkring 
1.200 m2 loftsplader af typen Rockfon Color-all i 

farven Charcoal (1200 x 600 mm) blev anvendt 
i den store af de to restauranter, mens der gik 
480 m2 Rockfon Color-all i farven Chalk til den 
lille. Pladerne absorberer en masse lyd, hvilket 
er vigtigt i travle fastfoodrestauranter med 
stor gennemstrømning af gæster, og samtidig 
byder de på fremragende brandsikkerhed og 
modstandsdygtighed mod fugtighed. 

Brugen af Rockfon Color-all gjorde det muligt 
at designe et interiør med farver på loftet, 
der passede perfekt til restaurantens image. 
Rockfon-loftpladerne kan genbruges 100 %, 
og de blev derfor sendt retur til behandling i 
ROCKWOOL-fabrikkens up-cyclingsproces. 

Rockfon samarbejdede tæt med 
hovedentreprenøren, Barlow  Group, om at 
koordinere returneringen af alle lofterne til 
ROCKWOOL-fabrikken i det sydlige Wales, efter 
at restauranterne blev nedlagt. De 24 paller 
med returnerede materialer blev derefter knust 
og blandet med råmaterialer, som så blev brugt 
til fremstilling af nye højtydende ROCKWOOL-
produkter uden kvalitetstab. 
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ROCKFON COLOR-ALL GJORDE DET MULIGT AT DESIGNE ET 
INTERIØR MED FARVER PÅ LOFTET, DER PASSEDE PERFEKT 
TIL RESTAURANTENS IMAGE
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Rockfon Rockfon Color-all 

Special
Jenny Brookes,  
UK Area Marketing Manager, Rockfon
 
Vi ved, at brugen af farver kan styrke et rums 
design og stemning i dramatisk grad, så i 2013 
udviklede vi Rockfon Color-all®-serien for at 
gøre det nemt for designere at vælge farvede 
lofter. Serien fås i 34 flotte farver opdelt i seks 
temaer med forskellige nuancer, der er knyttet 
til tidens designtendenser. De 34 farver fås i en 
række forskellige dimensioner og med forskellige 
typer kant, alle med forbedret glat og mat 
fleeceoverflade, der får farverne til at fremstå med 
deres sande udtryk.

Vi har dog også bemærket, at designere stadig 
efterspørger et bredere udvalg af specialfarver. Med 
al den inspiration, designere støder på hver eneste 
dag, er de 34 standardfarver ikke nok til virkelig 
at give dem den fleksibilitet i deres design, som de 
ønsker. Det var grunden til, at vi udvidede Rockfon 
Color-all-serien med servicen Rockfon Color-all 
Special, hvor vi tilbyder brugertilpassede farver. 

Color-all Special er baseret på Natural 
Colour System®© (NCS) hele vejen gennem 
produktionsprocessen og giver designere frihed til 
at bestille lofter og matchende skinnesystem i en 
hvilken som helst farve og få et perfekt match hver 
eneste gang. Kunderne skal bare oplyse en NCS-
reference, hvorefter vi klarer resten.

Projekt: Fastfoodrestaurant, London, Storbritannien

Hovedentreprenør: Barlow Group

Lofter: Rockfon Color-all Charcoal og Chalk

Skinnesystem: Farvematchende Chicago Metallic T24 Click 2890
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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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