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Korridorlösningar



Många utmaningar i korridorerna
När det ställs höga krav på akustiken

Korridoren är en av de ytor som 
används av flest människor 
under en dag. I fler och fler 
kontorsbyggnader är korridorerna 
dessutom informella mötesplatser, 
vilket ökar kraven på såväl akustik 
som design. 

När det kommer till tekniken, finns 
det många utmaningar att lösa 
i korridorerna inte minst när det 
gäller undertaken.  Nivåskillnader, 
en stor mängd olika installationer, 
platsbrist och ofta behov av 
enkel och snabb åtkomst till 
installationerna ovan undertaket.  
I många fall är det inte ens 
möjligt att använda traditionella, 
nedpendlade undertak. 

I denna broschyr visar vi 4 
exempel på enkla och eleganta 
korridorslösningar.
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1. Estetisk korridorslösning
När det inte finns plats för pendlar

En praktisk lösning är att lägga så 
många installationer som möjligt 
i korridorernas plenum. Eftersom 
all teknik koncentreras i dessa ytor 
blir det ofta svårt att få plats med 
pendlarna när undertaket skall 
monteras. 

Rockfon har en undertakslösning 
där det nedpendlade undertaket 
har en spännvidd från vägg till 
vägg, vilket betyder att det inte 
behövs pendlar. Om man dessutom 
väljer undertaksskivor med samma 
bredd som korridoren och ett dolt 
bärverk så får man ett elegant, 
homogent uttryck. Med en kantlist 
i aluminium längs väggen får man 
ett stilrent och precist uttryck och 
en lugn övergång. 

Denna lösning finns för A, E och 
D kant med demonterbara skivor. 
Den rekommenderas vid en 
maxbredd på 1800 mm.
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2. Korridorlösning med kantfris
Ger en snygg, enhetlig layout

I korridorer som har plats för ett 
montage med pendlar kan man 
välja en lösning med kantfris. 
Lösningen passar bra i smala, såväl 
som mycket breda korridorer. 
Frislösningar ger en del tekniska 
fördelar eftersom det är enkelt att 
”trolla bort” mindre variationer 
i korridorsbredd, samtidigt som 
man behåller skivformat och 
undertakets demonterbarhet. 
Detta är en hållbar lösning som 
även gör det möjligt att fortsätta 
undertaket runt hörn.

En fris ger många möjligheter 
och stor flexibilitet när det gäller 
färg och format som t.ex. Rockfon 
Color-all sortimentet som finns 
i 34 olika färger. Sonarytan 
är riktningsoberoende, vilket 
säkerställer en likadan yta oavsett 
om skivriktningen ändras t.ex. 
när korridoren fortsätter runt ett 
hörn. Avslutning med kantlist i 
aluminium längs väggen ger ett 
stilrent och precist uttryck samt en 
lugn övergång.

Denna lösning finns för A, E, M och 
X kant. Sonar X är en bra lösning för 
att kombinera enkelt demontage 
med låg installtionshöjd.



Sonar X
Fælledgården, Köpenhamn



3. Korridorlösning Swing
När enkel tillgänglighet är viktigast

I vissa miljöer har man behov 
av att komma åt installationer 
för underhåll. Det kan gälla ny 
kabeldragning, rensning av filter, 
byte av säkringar m.m.  Då är det 
viktigt att undertakslösningen 
säkrar snabb och enkel åtkomst. 
Swing är ett robust system med 
fällbara luckor som enkelt kan 
öppnas, vilket ger snabb åtkomst 
till installationerna. 

Denna lösning kan monteras 
både med och utan pendlar och 
kan kombineras med ett vanligt 
nedpendlat undertak.  Swingluckan 
kan fällas  i bägge ändar, vilket 
gör att man är oberoende av 
vilken ände man har åtkomst 
till i korridoren. Swinglösningen 
finns för A, E och C kant. Den kan 
anpassas efter kundens önskemål 
om bredd och längd inom vissa 
mått och kan integreras med 
existerande undertak.



Swing
Siteimprove, Köpenhamn
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4. Korridorlösning Maxispan
För breda korridorer

Maxispan är en bra lösning när 
korridorerna är breda och har 
en stor mängd installationer. 
Med Maxispan behöver man 
inte använda några pendlar alls. 
Systemets höga, förstärkta profiler 
ger extra bärkraft och är därför 
idealiska i korridorer med en bredd 
på upp till 2400 mm. 

Det går utmärkt att blanda olika 
skivformat i systemet och även 
att skapa precis det uttryck man 
önskar med färg från Color-all 
sortimentet. Lösningen finns för A, 
E, M och X kant.



Sonar E
CEU Herning



Rockfon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@Rockfon.se
www.Rockfon.se

A
lla näm

nda färgkoder baseras på N
C

S – N
atural C

olour System
®

© egendom
 och används på licens från N

C
S C

olour A
B

, Stockholm
 2010.

V
i reserverar oss för tryckfel sam

t förbehåller oss rätten att vid sortim
ents och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

05.2018  |


