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E N  K O L L E K T I O N  A K U S T I S K  I N R E D N I N G S D E S I G N

Tar design till en 
HÖGRE NIVÅ

Akustiska undertak och vägglösningar  
som du aldrig har sett dem förut.

OVÄNTAD ELEGANS
Skarvfri, kurvig och färgstark

DESIGNTRENDER
Minimalistiska bafflar, öar, väggar och undertak

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN
Smart integration kräver smart teamwork



U T M A N A N D E 
UTRYMMEN

INNEHÅL

Projekt: La Comedie Française, Paris FR

Arkitekt: Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Undertak: MONO 
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Nedpendlade akustiska undertak har utvecklats långt bortom de mycket 
framgångsrika modulundertaken De ändrar form, döljer bärverket och 
tillför kurvor och färg. De t.o.m. lämnar taket och svävar fritt eller hänger 

på väggarna. Detta sker för att möta efterfrågan från de senaste trenderna inom 
arkitektur och inredningsdesign. Multifunktionellt eller MONOlitiskt minimalistiskt 
eller med inspiration från naturen t.o.m. en blandning av gammalt och nytt – allt 
fungerar när undertakslösningar förnyas. I denna utgåva av INSPIRED BY YOU 
kommer vi att lyfta fram projekt som tänjer på gränserna för akustisk reglering. Det 
är dags att ompröva allt du trott om nedpendlade akustiska undertakslösningar. 
 
Vi bjuder in dig att själv utforska vidare – här eller online: www.rockfon.se/inspiredbyyou
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Projekt: Kaisa House, Helsingfors FI

Arkitekt: Selina Anttinen + Vesa Oiva, 

Anttinen Oiva Architekt (AOA)

Undertak + väggar: Industrial Opal + MONO 

FÖRNYAD ÖVERTYGELSE
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OBRUTET SAMSPEL

O B R U T E T
S A M S P E L

Monolitisk arkitektur 

leker med vårt 

sinne för skalor och 

anses vara en av de viktigaste 

designtrenderna under de senaste 

20 åren.

4



OBRUTET SAMSPEL

Projekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Inredningsdesign: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Undertak: MONO
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OBRUTET SAMSPELOBRUTET SAMSPEL

Det kan vara en riktig teknisk utmaning att ta den 
monolitiska estetiken till inomhusmiljöer, särskilt när 
det gäller undertak. De orörda ytor som arkitekter vill 
uppnå gör det ofta svårt att få tillräcklig åtkomst till 
tekniska installationer ovan undertaket, men även att få 
kontroll på akustiken. MONOlitisk arkitektur inkluderar 
ofta kantiga former och råa, hårda ytor som var för sig 
kan haverera ett utrymmes akustiska förhållanden. 
Dessutom är både arkitekter och klienter ofta ovilliga 
att använda nedpendlade modulundertak, eftersom de 
inte gärna vill bryta en ren, minimalistisk yta.

ÅTERSPEGLAR PERSONLIGHET
Ta till exempel ASTRUP FEARNLEY MUSEET i Oslo, 
Norge – ett samarbete mellan Renzo Piano Building 
Workshop och Narud Stokke Wiig Arkitekter. Detta 
arkitektoniska mästerverk finns i det nybyggda 
kvarteret Tjuvholmen som skjuter in i stadens hamn. 
Det är mer än bara ett museum för modern konst, det 
är ett mångfacetterat komplex som inkluderar muséet, 
men även kontor, en park, strand och hamnpromenad. 
Byggnaderna, klädda i Asp-panel, skyddas av ett enda 
svepande glastak som inspirerats av seglen på de skepp 
som fortfarande trafikerar hamnens vatten. “Detta är ett 
ikoniskt komplex i hjärtat av staden” förklarar Hossam 

Gadalla, projektarkitekt. “Taket förenar alla olika 
aktiviteter till en enhet.” 

Designteamet som skapade konstgalleriet i muséet 
ville ha en monolitisk undertakslösning, med samma 
utformning som själva innertaket. “Vi behövde 
ett undertak som var neutralt men med ett starkt 
uttryck – neutralt eftersom det inte skulle överskugga 
utställningen och starkt eftersom det måste reflektera 
innertakets uttryck”. Undertaket behövde även leva 
upp till en lång rad akustiska och tekniska krav. “Vi blev 
mycket imponerade av Rockfon. Kvaliteten på MONO 
Akustikputssystem gjorde att vi kunde uppnå vad 
vi ville, tekniskt och arkitektoniskt. Rockfon förstår 
sig på arkitektur så valet betalade sig verkligen. När 
du tittar upp ser du träbalkarna och undertaket som 
spänner emellan balkarna och följer samma kurvor som 
innertaket.” 
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OBRUTET SAMSPEL

Projekt: Astrup Fearnley Museet, Oslo NO

Arkitekt: Renzo Piano Building Workshop 

och Narud Stokke Wiig Arkitekter

Undertak: MONO 

NÄR DU TITTAR UPP 
SER DU TRÄBALKARNA OCH 

UNDERTAKET SOM 
SPÄNNER EMELLAN 
BALKARNA OCH FÖLJER SAMMA 
KURVOR SOM INNERTAKET

HOSSAM GADALLA
Nordic Office of Architecture 7
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OBRUTET SAMSPEL

Projekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Inredningsdesign: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

Undertak: MONO

FRAMHÄV UTRYMMEN,  
REGLERA LJUD
Monolitiska undertak är inte förbehållet kulturprojekt som 
Astrup Fearnley Muséet i Norge. På andra sidan Nordsjön i 
Storbritannien har ROCHDALE METROPOLITAN BOROUGH 
COUNCIL beställt en ny  kontorsbyggnad. Meningen var 
att samla all personal som arbetade utspridda i 33 olika 
byggnader runt om i staden till ett huvudkontor. Arkitekterna 
FaulknerBrowns fick uppdraget att designa byggnaden.

Byggnaden har designats för att fungera för kontor, bibliotek 
och offentlig service. Det fanns en stark önskan att inte 
kategorisera byggnaden, men samtidigt måste designen 
kunna erbjuda struktur och visuella referenser för olika 
användare. Undertaket spelar en väsentlig roll i detta. Det 
bidrar till att avdela ytorna och tillför rymd till den öppna och 
transparenta designen, samtidigt som det bidrar med akustisk 
kontroll. Likt stora band, väver undertaket ihop våningar och 
ytor till en förståelig ensemble. Återigen är det monolitiska 
MONO som inte bara accentuerar de råa ytorna på andra 
ställen i byggnaden, utan det bidrar även till att styra ögat 
genom byggnaden och skapa akustisk komfort.

9



OBRUTET SAMSPELOBRUTET SAMSPEL

10



OBRUTET SAMSPEL

Projekt: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Inredningsdesign: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkitekt: FaulknerBrowns

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

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

Foto: Stefano Trombini

Undertak: MONO

BRYTER KONVENTIONER
På TETRA PAK INNOVATION CENTRE i 
Modena, Italien, ville den världsberömda 
förpackningskoncernen förvandla en gammal 
bondgård till en modern forsknings- och 
utvecklingsanläggning. “Öppenhet, flexibilitet, 
säkerhet, fastighetsautomatisering och 
välbefinnande var de vägledande önskemålen,” 
säger arkitekt Stefano Trombini. “Projektet 
syftade till att bevara arkitekturen, omtolka det 
symboliskt genom materialval och att öppna 
upp för så mycket naturlig och jämn belysning 
som möjligt.”

När det gällde val av undertak vägrade 
arkitekterna på  1+1=1 och Trombini Studio att 
använda vad de kallar “industriell logik” med 
synligt bärverk. Som Trombini påpekar, “Flera 
tusen års arkitekturhistoria visar skönheten i 
monolitiska lösningar – linjära, unika, enkla. Så 
varför har vi sedan 60-talet sett standardiserade, 
modulformade, nedtagbara, perforerade, 
förvirrande undertak, alla med samma form? 
Det är inte bra arkitektur.” Istället valde de ett 
monolitiskt undertak eftersom det skulle bli 
“en integrerad och oumbärlig del av projektet. 
Undertaket måste passa projektet och inte 

tvärtom.” Det måste också leverera rätt akustik 
för ett så flitigt använt utrymme, vilket är 
orsaken till att det utformades med MONO 
Akustikputssystem från Rockfon. Så det är 
inte förvånande att det rankades som etta i Best 
Large Workplaces in Europe 2012, en tävling som 
anordnas av Great Place to Work®.

OBRUTET SAMSPEL



12



?OBRUTET SAMSPEL OBRUTET SAMSPEL

MONO
Cécile Vassort
Group Product Manager på Rockfon

När Rockfons designers och ingenjörer började 
utveckla sin monolitiska lösning kombinerade 
de två befintliga system, synligt bärverk som kan 
monteras nedpendlat eller direkt mot bjälklaget 
tillsammans med en specialdesignad Rockfon 
akustikskiva, gjord för låga montagehöjder. 
Skivskarvarna fylls och den skarvfria ytan erhålls 
genom applicering av akustikputs.

MONO kan anpassas till alla utrymmen. Den 
kan monteras horisontellt, vertikalt, lutande 
eller svängd, vit eller vilken färg som helst efter 
önskemål. Det är även enkelt att integrera ljus, 
ventilation och inspektionsluckor. De akustiska 
egenskaperna är en av de bästa på marknaden 
för monolitiska undertak. Detta betyder att 
MONO erbjuder hög ljudabsorption, en betydande 
sänkning av efterklangstiden, mindre eko och en 
god ljuduppfattning. Förutom detta har produkten 
de välkända fördelarna för ett Rockfon undertak 
med stenullskärna som god brandsäkerhet och 
bra fuktmotstånd. 

CÉCILE VASSORT
Rockfon
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ELEGANTA FORMER ELEGANTA FORMER

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

Uppdragsgivare: InterContinental Hotels Group

Arkitekt: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Inrednings arkitekt: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Foto: Eric Cuvillier

Undertak: MONO
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E L E G A N T A 
F O R M E R

Om du tror att svängda 

former och bärverk 

inte går ihop, får du 

tänka om. Här kommer fyra 

exempel som ger konventionell 

kunskap en twist.

ELEGANTA FORMER
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2012 skapade böjda former i arkitekturen 
rubriker när Storbritanniens skolministerium 
förbjöd dem i nya skolor. Man ansåg att det 
var en arkitektonisk extravagans – böjda 
former var ute och raka linjer inne. Varför? Jo, 
byråkraterna bestämde att böjda former inte var 
funktionella och betydde onödiga kostnader för 
byggnaderna. Men sådana kategoriska beslut 
missar poängen, att arkitektur sällan är svart eller 
vitt. När utmanande projekt dyker upp behöver 
arkitekter ha en komplett palett av geometriska 
former. 

Ett shoppingcenter, ett hotell, en historisk teater 
och universitetsbibliotek: INSPIRED BY YOU 
tar dig in i fyra projekt undertak där de böjda 
formerna inte var en arkitekts dårskap, utan en 
viktig – i visa fall nödvändig – del för att säkra 
akustisk och arkitektonisk succé. 

ELEGANTA FORMER ELEGANTA FORMER

Projekt: Puerto Venecia, Zaragoza ES

Arkitekt: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entreprenör: Oproler

Montage: Europlac 2002

Undertak: MONO
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VID VATTENBRYNET
I oktober 2012 kom den Spanska staden Zaragoz 
in i rekordböckerna som plats för det största 
köpcentret i Europa. Med biograf, nöjespark och 
över 150 namnkunniga butiker har den 206.000 
m2 stora PUERTO VENECIA någonting för alla. 
Caféer och restauranger går som en sträng 
genom komplexet och en artificiell sjö finns i 
hjärtat av en aktivitetsyta utomhus. 

Eftersom vattnet spelar en viktig roll för 
utomhusmiljön ville designern hitta samma 
böljande känsla inomhus. Det var då arkitekt 
Eduardo Simarro på L-35 Arquitectos bestämde 
sig för att lyfta blicken. Simarro förklarar: 
”I en så här stor yta – 200 m lång och 24 m 
bred – där tusentals människor samlas, är det 
fundamentalt att uppnå akustisk dämpning 
och att kunna kontrollera efterklangstiderna. 
För att uppnå detta måste mycket kraft läggas 
på de horisontella ytorna eftersom nästan alla 
vertikala ytor består av fönster.” Han designade 
ett köpcentrum med band av vita undertak som 
porlar ner i mitten och påminner om vattnets 
flöde i sjön precis utanför.

Vid första anblicken är det lätt att tro att 
undertaket är gjort av plast eller gips. Faktiskt 
är det 3.500 m2 ljudabsorberande MONO 
från Rockfon. Undertaket är mer än bara en 
konstnärlig utsmyckning. Det bidrar till akustisk 
kontroll i det stora köpcentret. ”Rockfon är ett 
naturligt val tack vare dess goda ljudabsorption 
och fina finish. Det är väldigt lätt att arbeta 
med produkterna och stenull är ett utmärkt 
material,” säger Mariano Velilla, montör hos 
Europlac 2002.

ELEGANTA FORMER

DET ÄR FUNDAMENTALT 
ATT UPPNÅ AKUSTISK 
DÄMPNING OCH ATT 
KUNNA KONTROLLERA 
EFTERKLANGSTIDERNA
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Projekt: Puerto Venecia, Zaragoza ES

Arkitekt: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entreprenör Oproler

Montage: Europlac 2002

Undertak: MONO

ELEGANTA FORMER
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ANPASSNING TILL DET 
FÖRFLUTNA
Ibland är böjda former helt enkelt oundvikliga. 
Det majestätiska INTERCONTINENTAL 
MARSEILLE – HOTEL DIEU öppnade i april 
2013 och blev omedelbart ett landmärke i den 
berömda Franska kuststaden. Hotellet är en 
totalrenovering av det aktningsvärda Hôtel-
Dieu, ett sjukhus som funnits sedan medeltiden 
och numera huserar en Michelinstjärnegraderad 
kock, ett luxuöst spa, inomhus pool och dygnet 
runt service. Det har också former…massor av 
dem. Från fönstervalven till den slingrande, 
centralt placerade trappan, från Art Nouveau 
lobbyn till klostret, på fasaden och de välvda 
undertaken, de är överallt.

Så när Marseillebaserade Tangram Architectes 
ledande arkitekt Anthony Béchu skapade ett 
team med Volume ABC och världsberömda 
inredningsarkitekten Jean Philippe Nuel för 
att skapa hotellets gemensamhetsutrymmen 
(reception, mötesrum, mediarum, bar, 
restaurang, pool och fitnesscenter) valde de 
en undertakslösning som kunde anpassas till 
alla behov och bra akustik var högst upp på 
deras lista. Till exempel: Kulturcentret längst 
ner i byggnaden nära grunden är ett fönsterlöst 
utrymme med välvda undertak, grova 
stenväggar och mörkt trägolv. Ljusreflektion 
och bra akustik tillhandahålls av det vackra, 
lugna undertaket MONO.

MONO Akustikputssystem har även en 
framträdande, men ändå diskret plats i 
hotellets gym. Med golv-till-tak fönster på 
tre sidor får man en fantastisk vy över Vieux 
hamnen. Fönstervalvens bågar återspeglas i 
den skarvfria övergången mellan taket och den 
fjärde väggen, ovanför den gigantiska spegeln. 
Kommunikationschef Emmanuel Dujardin hos 
Tangram Architectes förklarar: ”Byggnaden är 
kulturskyddad så vi kunde inte ändra något i 
den ursprungliga arkitekturen. Detta betydde 
att vi var tvungna att använda material, såsom 
Rockfon, som gjorde det möjligt att respektera 
den befintliga arkitekturen samtidigt som vi 
integrerade vår egen design.”

ELEGANTA FORMER ELEGANTA FORMER
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ELEGANTA FORMER

VI VAR TVUNGNA ATT 
ANVÄNDA MATERIAL, 
SÅSOM ROCKFON, SOM 
GJORDE DET MÖJLIGT 
ATT RESPEKTERA 
DEN BEFINTLIGA 
ARKITEKTUREN 
SAMTIDIGT SOM VI 
INTEGRERADE VÅR 
EGEN DESIGN

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

Uppdragsgivare: InterContinental Hotels Group

Arkitekt: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Inrednings arkitekt: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Foto: Eric Cuvillier

Undertak: MONO
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ELEGANTA FORMER ELEGANTA FORMER

Projekt: La Comédie-Française, Paris FR

Arkitekt: Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Undertak: MONO
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STJÄRNKVALITET
LA COMÉDIE-FRANÇAISE i Paris hyser 
Frankrikes nationalteater. Dess kronjuvel är 
Salle Richelieu, ett Italieninspirerat auditorium 
som anses vara ett av de finaste i världen. Salle 
Richelieu återinvigdes i januari 2013 efter 
12 månaders renovering av kupolen som är 
placerad ovanför Salle Richelieu och som inhyser 
de tekniska installationerna.

Vid omorganisationen av HVAC systemen 
föreslog arkitekten att kupolen skulle byggas 
om till ett användbart utrymme, vilket kunde 
bli en oväntad tillgång för teatersällskapet i 
en stad som Paris, där varje kvadratmeter är 
värdefull. Renoveringen av kupolen frigjorde 
250 m2 golvyta. “Genom att minimera ytan som 
hyser den tekniska utrustningen återvann vi 
halva kupolens rymd som belystes och inreddes 
med den järnkonstruktion som skapats av Julien 
Gadet år 1900,” förklarar  Stéphane Delaby, 
arkitekt vid B & A studio of Architecture. ”För 
att ge Comédie-Française bästa möjliga nytta 
av den nya ytan, både tekniskt och akustiskt 
monterades MONO i hela kupolytan, mellan 
metallkonstruktionen, vilket bevarar den i sin 
helhet. Kupolen är nu en utmärkt och användbar 
yta, helt akustiskt isolerad från teatern nedanför.”

ELEGANTA FORMER



KUPOLEN ÄR NU EN 
UTMÄRKT OCH 
ANVÄNDBAR YTA
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LADY KAISA
När Helsingfors universitet bestämde sig för att 
bygga om ett gammalt varuhus i city till ett nytt 
bibliotek, var det få som kunde föreställa sig hur 
spektakulärt det skulle bli. En av få visionärer var 
Vesa Oiva från Anttinen Oiva arkitekter (AOA), 
som kom upp med ett djärvt och elegant förslag 
och säger, ”Biblioteken som institution kommer 
att förändras avsevärt de kommande 50 åren, 
vilket kräver flexibla bygglösningar.”

I hjärtat av KAISA HOUSE finns ett magnifikt, 
ovalt atrium som stiger upp genom hela 
byggnaden. Atriums kurvor harmoniserar med 
den starka, välvda öppningen som karvats in i 
den västra höjden av byggnaden. För att förstärka 
atriums böjda former, ser de vita balkongerna på 
varje våningsplan ut att sväva i luften, likt ringar 
av betongmoln som drar blicken uppåt.

Men balkongväggarna bidrar dessutom till 
utrymmets akustik och skapar en lugn och 
tyst miljö för bibliotekets besökare. För att 
åstadkomma den släta ytan och den form de 
önskade, använde AOA MONO. Rockfon undertak 
finns också i resterande delar av biblioteket, 
med Industrial Opal som har monterats bakom 
sträckmetallnät. Från den dag det öppnade 
har ”Lady Kaisa” vunnit allmänhetens hjärta. På 
våren 2012 vann det dessutom det årliga Finnish 
Critics Association.

ELEGANTA FORMER ELEGANTA FORMER
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Projekt: Kaisa House, Helsingfors FI

Arkitekt: Selina Anttinen + Vesa Oiva, 

Anttinen Oiva Architekt (AOA)

Undertak + väggar: Industrial Opal + MONO

ELEGANTA FORMER



DETTA KRÄVER 
FLEXIBLA 
BYGGLÖSNINGAR
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S VÄVA N D E 
D E S I G N

SVÄVANDE DESIGN SVÄVANDE DESIGN

Projekt: Moray Council , Elgin UK

Montage: Linear Projects Ltd 

Undertak: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

Världen är inte platt. Det finns 

avsatser och platåer, toppar och 

dalar – och vi vet med säkerhet att 

himlen inte är gränsen. När det kommer till 

undertak, inspirerar biomimetik designers 

över hela världen. De i sin tur vill ha fler 

valmöjligheter när de föreskriver undertak i 

nybyggnads- och renoveringsprojekt. 
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SVÄVANDE DESIGN
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BIOMIMETIK
Biomimetik (från grekiskans: bios som betyder 
liv och mimesis som betyder imitation) är en 
växande vetenskap. Den gjordes populär under 
1990-talet av biolog Janine Benyus. Biomimetik 
vänder sig till naturen för inspiration och 
designidéer. Men biomimetik i arkitekturen 
kan spåras längre tillbaka. Frank Lloyd Wright 
till exempel, liknade kolumnerna i Johnson 
Wax byggnaden vid näckrosor. När ingenjörer 
började använda byggnadsmassor för att skapa 
”tröghet” vid temperaturväxlingar, inspirerades 
de av temperaturregleringen som återfinns i 
termitstackar.

Moln och häckar är inspirationen bakom 
akustiska öar och bafflar. De ser ut att sväva 
fritt och kan användas i utrymmen som inte 
tillåter vanligt bärverk. Öar hängs horisontellt, 
parallellt eller lätt vinklat mot bjälklaget. Bafflar 
hängs vertikalt, ofta komponerade i rader eller 
kolumner. 

Inredningsarkitektur och design influeras av 
biomimetiken. Det är till och med så att många 
designers försöker få utrymmen att se mer 
naturliga ut genom att kontrollera fem faktorer. 

FLEXIBILITET
Naturen anpassar sig ständigt. Landskap skiftar, 
samhällen uppstår och försvinner. Många av 
dagens designers vill skapa modulära och 
mobila interiörer, där elementen kan flyttas fritt 
utan att störa helhetsintrycket.

DESIGN
Naturens former, texturer och färger utgör en 
rik källa till inspiration för designers. En del 
biomimetikdesign strävar efter att efterlikna 
olika element i naturen, medan andra försöker 
återskapa en effekt som skapas av ett element i 
naturen. 

VISUELL KOMFORT
I naturen skapar växter och geologiska 
formationer former och skuggor genom det 
naturliga ljuset. Designers applicerar samma 
principer i inomhusmiljöer.

TERMISK MASSA
Termisk massa kan, precis som i termitstackar 
som nämndes tidigare, bidra till att minska kyl- 
och värmebelastningen i byggnader, vilket gör 
dem mer energieffektiva. 

AKUSTIK
Biomimetik kan vara som ett dubbeleggat svärd 
när det gäller akustik. Å ena sidan kan den 
ökande användningen av naturliga material 
som sten och glas, med sina hårda ytor öka 
problemen med efterklangstider. Å andra sidan 
kan designers använda mjukare, naturligt 
böjda former och porösa volymer för att dämpa 
omgivande ljud.

SVÄVANDE DESIGN SVÄVANDE DESIGN



STUDY NATURE,  

LOVE NATURE, STAY CLOSE TO NATURE.  

IT WILL NEVER FAIL YOU.

– FRANK LLOYD WRIGHT
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Projekt: Le Cap, Sartrouville FR

Arkitekt + foto: Jean-Michel Ruols

Undertak + väggar: Tropic A

Projekt: Velux, Beijing CN

Undertak: Rockfon Eclipse

Projekt: Mail.ru Group, Moscow RU

Undertak: Fibral Multiflex Baffel

Projekt: Electrolux, Evere BE

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

Undertak: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Projekt: Moray Council , Elgin UK

Montage: Linear Projects Ltd 

Undertak: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

FLEXIBILITET
Naturen anpassar sig ständigt. Landskap skiftar, 
samhällen uppstår och försvinner. Många av 
dagens designers vill skapa modulära och 
mobila interiörer, där elementen kan flyttas fritt 
utan att störa helhetsintrycket.

DESIGN
Naturens former, texturer och färger utgör en 
rik källa till inspiration för designers. En del 
biomimetikdesign strävar efter att efterlikna 
olika element i naturen, medan andra försöker 
återskapa en effekt som skapas av ett element i 
naturen. 

VISUELL KOMFORT
I naturen skapar växter och geologiska 
formationer former och skuggor genom det 
naturliga ljuset. Designers applicerar samma 
principer i inomhusmiljöer.

TERMISK MASSA
Termisk massa kan, precis som i termitstackar 
som nämndes tidigare, bidra till att minska kyl- 
och värmebelastningen i byggnader, vilket gör 
dem mer energieffektiva. 

AKUSTIK
Biomimetik kan vara som ett dubbeleggat svärd 
när det gäller akustik. Å ena sidan kan den 
ökande användningen av naturliga material 
som sten och glas, med sina hårda ytor öka 
problemen med efterklangstider. Å andra sidan 
kan designers använda mjukare, naturligt 
böjda former och porösa volymer för att dämpa 
omgivande ljud.

SVÄVANDE DESIGN
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SVÄVANDE DESIGN SVÄVANDE DESIGN

HÖGT I TAK
När MAIL.RU GROUP skrev på ett 
långtidskontrakt för sitt huvudkontor på Skylight 
Business Centre i Moskva, blev byggnadens 
arkitektur en utmaning. Precis som namnet 
antyder, badade insidan i naturligt ljus, tack vare 
höga fönster och ett väldigt atrium. Arkitekterna 
valde att lämna alla tekniska installationer och 
kabelrännor synliga under bjälklaget.

Centret består av två 27-vånings torn som ansluts 
med ett torg och en bro. Tornen är spegelbilder 
av varandra. Mail.ru använder nästan 30.000 m2 
i ett av tornen. För att kontrollera akustiken lät 
Mail.ru montera 17.000 Fibral Multiflex Bafflar i 
kontorslandskapen och i atrium.

På samma sätt som rader av träd erbjuder 
naturligt vindskydd, ger rader av bafflar god 
ljudabsorption och minskar efterklangstiderna.
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Projekt: Mail.ru Group, Moscow RU

Undertak: Fibral Multiflex Baffel

SVÄVANDE DESIGN

31





SVÄVANDE DESIGN SVÄVANDE DESIGN

LÅGMÄLD FULLMÄKTIGE
I Skottland har MORAY COUNCIL flyttat in i ett 
snyggt, nytt huvudkontor efter att ha renoverat 
en förfallen före detta stormarknad på Elgins 
huvudgata. Det tilldelades BREEM ratingen 
”utmärkt” för sina miljövänliga referenser. 
Takfönster säkerställer att arbetsplatserna 
drar fördel av allt naturligt dagsljus, vilket 
minskar behovet av artificiell belysning. 
Riktade luftventiler från taket, snarare än 
luftkonditionering, ger ventilation.

Dessa designegenskaper betyder att traditionellt 
nedpendlat undertak inte passade, men med 
över 220 anställda som huvudsakligen arbetar 
i kontorslandskap, behövde ljudnivån sänkas. 
Genom att dra lärdom av hur bladen ger 
skogen sitt lugn och hur mjuk porös mossa 
absorberar ljud från vattendrag, installerades 
68 undertaksöar, Rockfon Eclipse, över hela 
huvudkontoret och 126 m2 Sonar Activity B 
skivor limmades mot vägg. De ramfria öarna 
har en minimalistisk, skarp kant. De absorberar 
ljud från båda sidorna av skivan och tillåter fri 
cirkulation av luften omkring.
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SVÄVANDE DESIGN

Projekt: Moray Council , Elgin UK

Montage: Linear Projects Ltd 

Undertak: Rockfon Eclipse + Sonar Activity  B
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SVÄVANDE DESIGNSVÄVANDE DESIGN

DETTA KAN VERKA 
KOMPLICERAT, MEN 
BLEV LÄTT MED 
LÖSNINGAR FRÅN 
ROCKFON
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SVÄVANDE DESIGN

Projekt: Le Cap, Sartrouville FR

Arkitekt + Foto: Jean-Michel Ruols

Undertak + vägg: Tropic A
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SVÄVANDE DESIGN

Projekt: Le Cap, Sartrouville FR

Arkitekt + foto: Jean-Michel Ruols

Undertak + väggar: Tropic A

LJUDSKÄRPA
Några av de svåraste utrymmena när det kommer till akustisk 
reglering är simhallar som är ökända för långa efterklangstider 
och ljud från upphetsade röster och stänk. På arkitekt 
Jean‑Michel Ruols’ LE CAP vattenland i Satrouville, Frankrike 
installerades traditionella 600x600 mm Tropic undertaksskivor 
som tillpassades för att skapa en otraditionell geometri. ” Vi 
skapade triangelformade öar – som origami,” säger Ruols, 
” eftersom de fångar upp ljudet i vinklarna och bidrar till att 
hindra eko. Genom att använda Rockfon, var vi också säkra på 
att uppnå högt fuktmotstånd och lång hållbarhet, vilket var 
huvudprioriteten för mig som arkitekt.”

Flytande, högt över vattenytan, ser dessa öar ut at sväva som 
fenorna hos en flygfisk. ”Detta kan verka komplicerat, men 
blev lätt med lösningar från Rockfon,” förklarar Ruols ”Rockfon 
är inte bara produkter, det är verkligen en partner!”
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Projekt: Electrolux, Evere BE

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

Undertak: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Projekt: Electrolux, Evere BE

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

Undertak: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Akustik och låg installationshöjd var två 
av huvudutmaningarna som inspirerade 
ELECTROLUX att använda Rockfon Eclipse 
öar och Sonar Activity med kant B i sin 
utställning och på huvudkontoret i Evere, 
Belgien. Utställningshallen inhystes i en del 
av en existerande industribyggnad som hade 
betong-, tak, väggar och golv och dessutom 
en glasfasad. ”Om vi hade behållit den nakna 
betongen hade det blivit för mycket efterklang 
och oljud. Vi var tvungna att hitta ett sätt att 
absorbera det,” förklarar Chantal d’Udekem 
d’Acoz, Chefsarkitekt och partner på Atelier 
d’Architecture de Genval. Genom att använda 
Rockfon Eclipse, ”skapade vi en lång vit våg som 
drar besökare genom de olika utställningarna. 
Det ger perfekt akustik och ser fantastiskt ut. Det 
var precis vad vi behövde.”
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Projekt: Cinemes Centre Splau, Llobregat ES

Arkitekturtekniker + Industri-ingenjör: Marta Batlle

Montage: Odiel Acústica

Undertak: Customized Fibral Multiflex Bafflar + Rockfon Color-all Charcoal
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SVÄVANDE DESIGN

RYMD OCH LJUD
På biografkomplexet CINEMES CENTRE SPLAU 
i Lobregat, Spanien, som är utrustat med 28 
HD dukar, använde arkitekturtekniker och 
industri-ingenjör Marta Batlle undertaket för 
att kunna skapa högkvalitativa och minnesvärda 
upplevelser. ”Bioduken skall vara ljusår ifrån TV:n 
hemma och det finns bara en väg: djup. Djup i bild 
och djup i ljud. Dessa biografer är arkitektoniskt 
tydliga och uppfattas som uppslukande från 
början,” säger Batlle.

De två största utmaningarna för att uppnå denna 
upplevelse var rymd och ljud. ”Vi har byggt 28 
biografer på lite mer än 9.000 m2,” förklarar Batlle. 
Eftersom de ligger så tätt, ”var vi tvungna att 
undvika ljudläckage mellan de olika biograferna, 
de allmänna utrymmena och foajéerna.”

Med alla dukarna placerade på bara två 
våningar, var det ofta låga takhöjder att 
jobba med. I alla allmänna utrymmen, beslöt 
Batlle att lämna installationerna synliga och 
måla dem i en mörk kulör. För att undvika att 
gästerna skulle gå in i en stor, obskyr lobby 
föreskrevs vita, ljudabsorberande Fibral 
Multiflex Bafflar från Rockfon. Bafflarna 
sammanlänkades ände mot ände i en påfallande 
hög, fritt hängande installation som påminner 
om björkar i en månupplyst skog. I själva 
biosalarna användes undertakslösningen  
Rockfon Color-all, Charcoal för att skapa en 
mycket mörk, uppslukande upplevelse som 
innesluter ljudet. Enligt Batlle, bidrar Rockfon 
produkterna till den djupa upplevelse hon 
eftersökte och när det kommer till kunder och 
biobesökare ”De är nöjda”, säger hon.

VI VAR TVUNGNA ATT UNDVIKA 
LJUDLÄCKAGE MELLAN 
DE OLIKA BIOGRAFERNA OCH DE 
ALLMÄNNA ZONERNA
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VARMT OCH KALLT
För Danmarksbaserade VELUX kontor i Beijing, 
Kina spelar öar en nyckelroll för uppvärmning 
och kylning av byggnaden. Det nya kontoret 
byggdes med lutande ytterväggar för att visa upp 
Velux tak- och väggfönster. Tack vare detta släpps 
mycket naturligt ljus in från byggnadens samtliga 
sidor – och från taket. Velux företagspolicy är 
att göra nya byggnader så energieffektiva som 
möjligt och byggnaden i Beijing utgör inget 
undantag. Där används termisk massa för att 
värma upp och kyla byggnaden. Rockfon 
Eclipse öar används eftersom de erbjuder tre 
fördelar: de reflekterar det naturliga ljuset i hela 
byggnaden, de tillåter luften att cirkulera, vilket 
behövs för att den termiska massans principer 
skall fungera och de ger en hög nivå av akustisk 
komfort. ”De lyfte byggnaden eftersom det ser 
mer sofistikerat ut än vad folk är vana att se när 
man använder lågt hängande undertak. Det ger 
nya intryck som folk inte är vana vid” säger Jan 
Engberg, produktionschef på Velux i Kina. 

SVÄVANDE DESIGN

Projekt: Velux, Beijing CN

Undertak: Rockfon Eclipse
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?KIM PALMEN
ROCKFON Rockfon Eclipse

Kim Palmen
Manager Product Development på Rockfon

VARFÖR UTVECKLADES ROCKFON ECLIPSE?
Traditionella nedpendlade undertak är inte 
alltid det bästa valet i vissa rum av tekniska eller 
estetiska skäl. Bra exempel på detta är rum med 
golv-till-tak fönster eller historiska byggnader, 
där man inte vill skymma fönstren eller dölja 
arkitektoniska detaljer. Så vi frågade oss om det 
fanns ett annat sätt att använda takrymden på för 
att kunna reglera ljudet och reflektera ljuset.

HUR HAR ARKITEKTERNA REAGERAT?
Den feed-back vi fått sen indroduktionen 
av Rockfon Eclipse har varit mycket positiv. 
Arkitekterna tycker att det har ökat designfriheten. 
Det är lätt att skapa en ramfri design som är skarpt 
minimalistisk och de elegant fasade kanterna 
integrerar skivorna fint med andra element. De 
kan leka med olika modulkombinationer, variera 
montagehöjderna och skivans vinkling för att 
skapa en egen designsignatur i rummen. De tycker 
också om den moderna och dämpade visuella 
aspekten av Rockfon Eclipse och hur de nästan 
osynliga infästningarna gör att öarna ser ut att 
sväva fritt. Fastighetsägare och användare tycker 
om den höga ljusreflektionen och möjligheten 
att använda termisk massa för uppvärmning 
och kylning, och inte att förglömma - den goda 
akustiken.

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR ROCKFON 
ECLIPSE?
Från början fanns Rockfon Eclipse i ett begränsat 
antal storlekar i fyrkantiga former. Allteftersom 
efterfrågan har ökat har vi utökat sortimentet 
med större storlekar och olika former som gradvis 
introduceras på de olika marknaderna. Utöver 
detta kommer Rockfon Eclipse att inom kort finnas 
i ett urval färger, vilket kommer att ge designers 
total uttrycksfrihet.

SVÄVANDE DESIGN

Projekt: Berufsschule, Ansbach DE

Undertak: Rockfon Eclipse
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I vissa utrymmen styrs 

ljudvolymen av den aktivitet 

som råder. I andra är det 

ljudet som är aktiviteten. 

Med detta i åtanke kan man 

förstå varför ljudförståelse och 

ljudkvalitet är fundamentalt i 

skolor och konsertsalar.

Vi har alla erfarenhet 

av hur det är att sitta 

i ett klassrum eller 

i en teater och anstränga oss 

för att höra vad läraren eller 

skådespelarna säger, även om 

allt annat är tyst i rummet. Vi 

har nog alla hört kommentaren 

”akustiken här är väldigt dålig”. 

Men om du inte själv är akustiker 

har du säkert inte tänkt så 

mycket på hur man kan lösa 

problemet. Akustik i skolor och 

på scener är två av de svåraste 

utmaningarna och kräver sant 

”utanför boxen” tänk.

UNDERBARA VÄGGARUNDERBARA VÄGGAR
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UNDERBARA VÄGGAR

Projekt: Heartlands Academy, Birmingham UK

Arkitekt: Elly Loach, Archial Group

Undertak + väggar: Rockfon Contour + Rockfon Color-all 

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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LÄRDOMAR HAR DRAGITS
Skolor är dynamiska och komplexa miljöer, 
fulla av akustiskt utmanande aktiviteter. T.ex. 
går de emot de kunskaper och strategier för 
akustik som ofta baseras på erfarenheter från 
kontorsmiljöer. Skolor och kontor har mycket 
lite gemensamt. En annan sak är att det i många 
länder finns en mix av gamla och nya skolor 
och det spelar ingen roll i vilket land det är. 
De är förmodligen inte anpassade för dagens 
inlärningsmetoder och aktiviteter utan kräver 
betydande modifikationer.

Listan över frågetecken fortsätter. Skolor inhyser 
en mängd olika typer av aktiviteter. Vissa rum 
har flera användningsområden och många 
aktiviteter är särskilt ”bullriga” (musik, drama, 
träslöjd, gymnastik) och kan skapa problem i 
angränsande utrymmen. I klassrummen innebär 
dålig akustik en påfrestning för lärarnas röster 
och elevernas inlärning. Hårda ytskikt finns i 
överflöd i skolor och många nya skolprojekt 
är anpassning eller utbyggnad av befintliga 
byggnader. Budgetåtstramningar betyder ofta 
att akustiken placeras långt ner på listan över 
prioriteringar.Projekt: Heartlands Academy, Birmingham UK

Arkitekt: Elly Loach, Archial Group

Undertak + vägg: Rockfon Contour + Rockfon Color-all  

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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UNDERBARA VÄGGAR

De senaste åren har vissa arkitekter och designers 
tacklat akustiken i skolor på ett lite nytt sätt. Ett 
viktigt vapen i deras arsenal är väggabsorbenter.

I Storbritannien till exempel, anger regeringens 
riktlinjer (BB93) att akustiken i skolor som alla 
vet, är svår att reglera. Så när Archial Group 
utnämndes till huvuddesigner för den nya 
HEARTLANDS ACADEMY i Birmingham, stod 
akustiken i centrum. Ledande arkitekt Elly Loach 
förklarar: ”Varje yta i byggnaden hade olika krav, 
som akustik, estetik och fuktmotstånd.” Istället 
för att tänka på akustiken allteftersom de ritade 
olika utrymmen, utvecklade Archial Group ett 
helhetskoncept som integrerade akustiken 
från början. ”Inspirationen kom från en testbild 
på TV med ett mönster av vertikala linjer och 
färger.” För att representera dessa rektangulära 
former använde Loach Rockfon Color-all som 
väggabsorbenter i hela byggnaden och Rockfon 
Contour bafflar i områden med dubbel takhöjd. 
Det finns även Rockfon undertak i musiksalarna, 
köket och gångstråken. 

VARJE YTA I BYGGNADEN 
HADE OLIKA KRAV, 
SOM AKUSTIK, ESTETIK 
OCH FUKTMOTSTÅND
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Designerna på FRYDENBERG SKOLE i Oslo, 
Norge ställdes inför liknande utmaningar. 
Den nya skolan byggdes i en konverterad 
industribyggnad. Takhöjden och golv-till-tak 
fönster gjorde utrymmena ljusa och luftiga, 
men ”mellan glas, betong, tegel och balkar 
var det hårda ytor överallt” minns Lee Dade 
projektledare på ESG Bygg og Eiendom AS som 
gjorde montaget. För att kunna svara upp till 
Norges stränga regelverk för akustik i skolor och 
för att kunna variera takhöjden i olika rum, valde 
Dade och hans team av undertaksspecialister en 
mix av Koral 40 mm med nedpendlat bärverk, 
Fibral Multiflexbafflar och  slagtåliga Samson 
väggabsorbenter. ”Rockfon var de enda som 
kunde få ljudet under kontroll och leverera 
önskad akustik i de olika rummen.”

Projekt: Frydenberg Skole, Oslo NO

Arkitekt: Arch Uno AS

Teknisk konsult: Multiconsult AS

Montage: ESG Bygg og Eiendom AS

Undertak + väggar: Koral 40 mm + Multiflex Baffel + Samson



UNDERBARA VÄGGARUNDERBARA VÄGGAR
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ROCKFON VAR DE ENDA SOM KUNDE 

FÅ LJUDET 
UNDER KONTROLL
OCH LEVERERA ÖNSKAD AKUSTIK I DE 
OLIKA RUMMEN

UNDERBARA VÄGGAR

LEE DADE
ESG Bygg og Eiendom AS
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UNDERBARA VÄGGAR

Projekt: Själlands universitet, Campus, Roskilde DK

Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter

Väggar + Undertak: VertiQ + Sonar E

UNDERBARA VÄGGAR
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LJUDFÖRESKRIFTER
I en av Danmarks äldsta städer finns ett universitetsområde med en 
av de mest moderna arkitekturerna i landet.

CAMPUS ROSKILDE på Själlands universitet har ritats av en av de 
mest namnkunniga firmorna, Henning Larsen Arkitekter. Området 
designades för att ”underlätta dialog och slumpmässiga möten och för 
att ge studenterna en känsla av att vara en del av en mångfacetterad 
universitetsmiljö med hög puls” enligt arkitektfirman. Universitetets 
inriktning är utbildningar för sjuksköterskor, lärare, socialarbetare 
och psykologer.

Området är ett levande och aktivt samhälle, bestående av fyra 
kvadratiska byggnader som med en lätt, inåtvänd vridning skapar 
en mer intim, variationsrik yta kring det centrala torget.  För att 
säkerställa att den designidé med ”många sinnen och en puls” inte 
skulle skapa kaos i inomhusmiljöns stora ytor, valde Henning Larsens 
arkitekter Rockfon undertak Sonar E-kant i specialformat (1200x300) 
och VertiQ väggabsorbenter. Intressant är att väggabsorbenterna 
installerats hängande från räcken i cafeterian som rumsavdelare, 
precis där ljudnivåerna och efterklangstiderna skulle bli som 
störst. Valet föll på VertiQ eftersom den är stark nog att hanteras på 
daglig basis. Campus Roskilde är idag erkänd som ett av Danmarks 
vackraste och mest njutbara universitet. 
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MÄSTERLIG PRESTANDA
Vid första anblicken kan det verka enklare 
att designa akustiken för ett auditorium eller 
en konsertsal än för en skola. De tenderar att 
vara specialdesignade för ändamålet så det 
borde ju inte vara något problem att få skapa 
bra förutsättningar för rätt akustik – eller? 
Om huvudutmaningen i skolor är den stora 
mångfalden av olika utrymmen och aktiviteter, 
är utmaningen i ett auditorium de många olika 
typerna av uppträdanden i samma utrymme. 
Hur skapar man rätt akustiska förutsättningar 
för ett utrymme som ena dan är bokat för en 
föreläsning och nästa dag för en konsert?

En metod utvecklades för Parc des Expositions 
Anova mässan i Alençon i Frankrike. Den centrala 
delen av komplexet är den 2860 m2 stora 
SALLE ANOVA, som kan anpassas för allt ifrån 
företagsevents till enmansshower, rockkonserter 
eller filmvisning. För optimal akustik 
samarbetade akustikern med Rockfon för att 

utveckla och installera en serie väggmonterade 
”ljudfällor”. Fällorna gjordes i många olika 
storlekar och man använde Rockfon Color-all i 
den mörkaste kulören, Charcoal. De monterades 
i anpassade ramar som designats av Rockfon och 
platsbyggdes av montörerna. ”Vi har jobbat med 
samma akustiker flera gånger genom åren och 
varje gång blir lösningarna allt mer sofistikerade. 
Ljudfällorna som använts här är riktigt 
banbrytande och han planerar att använda 
dem i framtida projekt” säger Hervé Edouard, 
Technical and Logistics Manager på Rockfon.

Projekt: Salle Anova, Alençon FR

Arkitekt: Jean-Pierre Lott

Foto: Jean-Michel Regoin

Väggar: Rockfon Color-all (Charcoal)

UNDERBARA VÄGGARUNDERBARA VÄGGAR



LJUDFÄLLORNA 
SOM ANVÄNTS 
HÄR ÄR RIKTIGT 
BANBRYTANDE
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?MACIEJ MOSIĄDZ
ROCKFON VertiQ

Maciej Mosiądz
International Project Manager, Rockfon

VAD VAR INSPIRATIONEN TILL VERTIQ?
Det kom från input från våra kunder. Många 
av dem frågade efter ett akustisk alternativ 
till undertaksskivor, eftersom de hade olika 
situationer när nedpendlade undertak inte var 
ett alternativ eller när det behövdes en ännu 
bättre akustisk miljö. De ville ha en produkt 
som kunde erbjuda alla Rockfons erkänt goda 
egenskaper, som bra akustik, snygg design och 
enkel installation – och på en mer teknisk nivå, 
dämpa ”fladdereko” som ackumuleras mellan rum 
med många hårda ytor. Vi började med VertiQ 
A-kant och lade sedan till VertiQ C-kant som ger 
en vägglösning med ett mer monolitiskt uttryck.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED VERTIQ?
VertiQ är särskilt användbar i byggnader med 
mycket väggytor, antingen många väggar som i 
skolor och på kontor, eller höga väggar som finns 
i t.ex. fritidscenter och sportanläggningar. Den 
svart, vit, grå färgskalan på VertiQs vävda ytskikt 
passar i nästan vilket sammanhang som helst. 
De har mycket god slagtålighet när de monteras 
direkt mot väggen med System HAT och når upp 
till kraven för ”hög slagtålighet” enligt DIN 18032 
Del 3. 

HUR ÄR DET MED INSTALLATIONEN?
Återigen, VertiQ är mycket flexibel. Andra 
väggabsorbenter monteras generellt antingen 
helt permanent eller med profiler som är alltför 
lätta att demontera – även av barn. VertiQ 
erbjuder tre olika montagemöjligheter, som alla 
är anpassade för en speciell situation. System Q är 
en snygg kombination av väggabsorbenter med 
dolt montage, med profiler och hörn i aluminium. 
System HAT ger hög slagtålighet och System T 
är säkert men ändå demonterbart. De speciella 
montagebeslagen kan bara demonteras med 
specialverktyg.

VertiQ är inte bara ännu en väggabsorbent. Det 
är en estetisk och praktisk lösning när det gäller 
slagtålighet och ljudabsorption.

Projekt: Själlands universitet, Campus, Roskilde DK

Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter

Väggar + Undertak: VertiQ + Sonar E

UNDERBARA VÄGGAR
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LESS IS MORELESS IS MORE

Projekt: Ørestad Skole, Ørestad DK

Uppdragsgivare: Copenhagen County

Arkitekt: KHR Arkitekter

Undertak: Sonar X
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LESS IS MORE

LESS IS
MORE

Minimalismen har varit 

en av huvudtrenderna 

inom arkitekturen 

de senaste decennierna. Att 

kunna leverera en minimalistisk 

inredningsdesign kräver dock 

många smarta lösningar. 

 

Minimalism är som koncept lätt 

att förstå. För att uppnå enkelhet 

skalas allt av i utrymmet, ner 

till det väsentliga. Men som alla 

arkitekter vet är byggnader allt 

annat än enkla. De är designade 

för intensivt dagligt bruk och har 

en lång lista med tekniska krav. 

INSPIRED BY YOU tar en närmare 

titt på projekt där minimalism var 

prioriterat.
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Projekt: Ørestad Skole, Ørestad DK

Uppdaragsgivare: Copenhagen County

Arkitekt: KHR Arkitekter

Undertak: Sonar X

UNDERTAKET 
SKAPAR EN 
KULISS

LESS IS MORELESS IS MORE
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INLÄRNING UTAN STÖRNINGAR
När den nyetablerade Danska staden Ørestad 
gav arkitekerna på KHR Arkitekter i uppdrag att 
designa en skola, fritids och ett bibliotek ville 
de ha en design som skulle säkra byggnadens 
status som den moderna stadens sociala och 
kulturella samlingspunkt. KHRs slående design 
för ØRESTAD SKOLE består av hängande 
trädgårdar, burspråk och takterrasser som brer 
ut sig. Inomhus har byggnaden en mängd olika 
typer av rum och allmänna utrymmen, alla i olika 
storlekar och färger. Här spelar undertaken en 
stor roll för att göra det lätt att orientera sig och 
minska distraktionerna.

”Idén var att göra byggnaden väldigt 
utåtriktad. Till exempel så finns biblioteket på 
bottenvåningen och åtta våningar upp hänger 
burspråk ut över de allmänna utrymmena” 
säger Mikkel Beedholm, arkitekt hos KHR. 
”Inomhus finns det inga organiska former 
utan bara geometriska, med många olika 
vinklar. Undertaket skapar en kuliss” förklarar 
han och refererar till de 1800x600 mm stora 
undertaksskivorna, Sonar X. ”Det hjälper 
användarna att förstå sin plats i utrymmet 
samtidigt som det belyser byggnadens unika 
geometri”.

LESS IS MORE
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LESS IS MORELESS IS MORE
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LESS IS MORE

Projekt: Ørestad Skole, Ørestad DK

Uppdaragsgivare: Copenhagen County

Arkitekt: KHR Arkitekter

Undertak: Sonar X
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TRENDIG ANLÄGGNING  
I SKOGEN
Djupt inbäddad I skogen ca 30 km från Warsawa, 
skapade HOTEL NARVIL sig snabbt ett rykte 
som en av de trendigaste konferens- och 
fritidsanläggningarna i Polen.

Den är designad av Arkitekt Konrad 
Rubaszkiewicz och är vackert anpassad efter 
läget, helt omgiven av naturen. Inspirationen 
till konceptet stod områdets 30-åriga Lindar 
för. Deras skönhet, ålder och energi stakade ut 
vägen för projektet.

För att behålla harmonin inomhus levererade 
Rockfon en serie flödande undertaklösningar 
med 700 m2 Sonar och 3400 m2 Krios med 
dolt D-montage. Undertaken matchar hotellets 
minimalistiska estetik perfekt och når upp till de 
krav som ställts för akustik, brandsäkerhet och 
ljusreflektion.
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LESS IS MORE

Projekt: Hotel Narvil, Serock PL

Arkitekt: Konrad Rubaszkiewicz

Undertak: Sonar D + Krios D
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LESS IS MORELESS IS MORE

MAN MÄRKER 
KNAPPT UNDERTAKEN I 
BYGGNADEN – OCH DET ÄR 
EN KOMPLIMANG
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KONTROLLERAR STÄMNINGEN
Det vetenskapliga informationscentret och 
biblioteket (Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka) CINiBA är ett 
gemensamt projekt för Silesias universitet 
och Katowices universitet. Det designades av 
arkitektfirman HS99 och utnämndes till Polens 
bästa nya byggnad i perioden 2000-2012. ”Life 
in Architecture” priset var 7:e utgåvan och 
anordnas av Polens ledande arkitekturmagasin 
Architektura Murator. Totalt deltog över 1000 
byggnader.

CINiBA har faktiskt vunnit flera priser:
Bästa byggnad från Life In Architecture, Grand Prix 
i en arkitekturtävling anordnad av prestigefyllda 
veckomagasinet Polityka. Det har varit nominerat 
till Mies van der Rohe priset 2013 och EU.s Prize 
for Contemorary Architecture där det placerade 
sig inom topp 34 av de nominerade verken.

Dariusz Herman, en av arkitekterna hos HS99 
som arbetade med CINiBA beskriver byggnaden 
som ”enkel”. ”Vi ville skapa ett utrymme som 
kan liknas vid en oas. Byggnaden är introvert 
och kommunicerar bara med exteriören via 
den perforerade fasaden.” Herman minns 
att en av de största utmaningarna inomhus 
var att ”ta kontroll över atmosfären”, här var 
undertaket till stor hjälp för att uppnå detta. 
HS99 använde Sonar D med dolt montage från 
Rockfon i kontorskorridorerna och konferens-/
lektionssalarna, eftersom det passade in i den 
önskade minimalistiska designen och bidrog 
till att få kontroll på akustiken. ”De många olika 
texturerna och formerna i Rockfons sortiment 
gav oss möjlighet att på ett harmoniskt sätt 
integrera undertaken i vårt koncept och det var 
det vi var ute efter” säger Herman. ”Man märker 
knappt undertaken i byggnaden – och det är en 
komplimang.”

Projekt: CINiBA, Katowice PL

Arkitekt: HS99

Undertak: Sonar D
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Projekt: Opera kontor, Gdansk PL

Arkitekt: Rafał Degutis (Degutis Arkitektstudio)

Undertak: Tropic E + Krios X

LESS IS MORELESS IS MORE

HARMONISK VERKSAMHET
INTERVJU: RAFAŁ DEGUTIS, ARKITEKT
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Det helt nyligen slutförda OPERA KONTORET 
ligger mellan Gdansk centrum och stadsdelen 
Wrzeszcz, bredvid huvudgatan. Detta 
minimalistiska kontorshotell byggdes vid 
noggrant utvalda befintliga träd som nu ramas 
in av torget vid ingången.
Rafał Degutis, ledande arkitekt hos Degutis 
Arkitektstudio, pratar om förväntningarna på 
projektet och de arkitektoniska lösningarna.

VAD VAR SYFTET MED PROJEKTET?
Målet var att skapa ett centralt beläget kontor 
som skulle vara både vackert och funktionellt 
och därmed bli en attraktiv arbetsplats för 
potentiella hyresgäster.

VARIFRÅN KOM INSPIRATIONEN?
Byggnaden är minimalistisk, enkel men ändå 
dynamisk, med lutande fasad och detaljer som 
ljuslinjerna på glasfasaden. Less is more – det 
konceptet har varit med oss sedan projektet 
startade och Oslos operahus inspirerade oss.

VILKA VAR HUVUDUTMANINGARNA?
Den största utmaningen var platsens skick och 
den L-formade tomten som var igenvuxen av 
gamla träd. Men tack vare detta blev projektet 
intressant och den största tillgången idag är de 
gamla träden som vi har behållit på uteplatsen. 
Vi konstruerade byggnaden i harmoni med dem. 

LESS IS MORE
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RAFAŁ DEGUTIS
Degutis Architecture Studio

VARFÖR VALDE DU ROCKFON PRODUKTER?
I Opera kontoret erbjuder vi hyresgästerna 
anpassade kontor. Vissa företag föredrar 
kontorslandskap och andra vill gärna dela upp 
ytan i mindre rum. Vi behövde alltså använda 
modulundertak som inte skulle avvika från den 
minimalistiska estetiken och som skulle ge bra 
akustik. För mig var Rockfons produkter självklara 
delar av projektet när det kommer till tekniska 
kontorslösningar. Produkternas egenskaper är 
lämpliga i Klass A kontor.

PÅ VILKET SÄTT BIDROG ROCKFONS 
PRODUKTER TILL ATT UPPNÅ DEN 
ÖNSKADE DESIGNEN?
Deras kvalitet och särskilt detaljer som att 
det går att kombinera Krios X-kant moduler i 
storlek 600x600 mm och 1200x600 mm gav 
oss möjlighet att vara kreativa i utformningen 
av högkvalitativa kontorsytor och korridorer. 
Rockfon gör inte bara undertak, de erbjuder 
också ljudabsorberande vägglösningar m.m. 
så jag brukar bara sträcka mig efter Rockfon 
katalogen. Under byggnationen fanns dessutom 
Rockfon alltid där för oss, vilket betydde att 
byggnaden blev klar och inflyttad i tid, utan 
några som helst problem.

LESS IS MORELESS IS MORE
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ÄR OPERA KONTOREN EN SUCCÉ? 
Jag tycker det. Byggnaden har mycket att 
erbjuda: utmärkt läge, en produkt som är väl 
anpassad för vad kontorsmarknaden behöver 
och tycker är intressant, attraktiv arkitektur med 
vilken vi ville visa att den här typen av kontor 
inte behöver vara tråkiga och fyrkantiga. Det 
faktum att 100 % av kontorsytan var uthyrd 
innan byggnaden var klar, visar att kunderna 
uppskattar våra ansträngningar. Företag som 
Lloyds, Raiffeisen Bank, Lufthansa, KPMG m.fl. 
kan inte ha fel !

LESS IS MORE

Projekt: Opera kontor, Gdansk PL

Arkitekt: Rafał Degutis (Degutis Arkitektstudio)

Undertak: Tropic E + Krios X
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LEVANDE FÄRGER

LEVANDE FÄRGERFärg är mycket viktigt i 

inredningsdesign. Precis som 

allt annat som är viktig, är det 

också komplext. Vilka kulörer man 

använder är aldrig en neutral fråga. 

Alla färger sänder känslomässiga och 

funktionella signaler till användarna.

LEVANDE FÄRGER
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LEVANDE FÄRGER

Projekt: Roland Garros Players’ Restaurang, Paris FR 

Arkitekt: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Montage: Aquilon

Undertak: MONOLEVANDE FÄRGER
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LEVANDE FÄRGERLEVANDE FÄRGER

HUR MÅR DU?
Låt oss börja från början. Färger påverkar och 
är påverkat av ljuset och andra färger i deras 
omgivning. Vår uppfattning om och relation till 
färger varierar beroende på om de dominerar 
ett utrymme eller om de samverkar med andra 
färger. De påverkas också av ljuskvalitet och 
ljusmängd som träffar dem. Om du någon 
gång har tänkt att ett rum känts annorlunda 
på morgonen jämfört med på eftermiddagen 
så är sannolikheten stor att det beror på hur 
dagsljuset påverkat färgerna i rummet.

Fast det finns olika kulturella skillnader i hur vi ser 
på och reagerar på olika färger, finns det mycket 
forskning som visar att färger är ett internationellt 
visuellt språk. Färger väcker psykiska och fysiska 
reaktioner och klarhet och mättnad skapar 
olika sinnesstämningar och atmosfär. Varma 
färger anses stimulerande och kalla färger anses 
generellt ha en lugnande effekt.

Inuti administrationsbyggnaden för SYDFYNS 
ELFORSYNING i Svendborg, Danmark, användes 
färger för att skapa balans. Det första som slår en 
är själva längden på byggnaden och mängden 
ljus som flödar in i det vita atriumet genom den 
flera våningar höga glasfasaden. 

För att ge byggnaden en varmare ton,  så den 
inte skall kännas så klinisk, används grå sten i 
bottenvåningens golv medans man har trä i det 
övre våningsplanet. C & W Arkitekter föreskrev 
2700 m2 undertak med metallic-look, Rockfon 
Color-all Mercury, för att förstärka elegansen. 
Undertaket har dolt bärverk med H-kant och 
integrerad belysning i korridorer och trapphus. 
För bästa akustik i den väldiga hallen, ett 
utrymme fyllt med hårda ytor av sten och glas, 
består den vita skarvfria väggen faktiskt av 
350 m2 MONO Akustikputssystem. ” Det dolda 
montaget med H-kant och de långa Color-all 
skivorna bidrar till att förstärka byggnadens 
längd”, säger Anders Hulgaard, Arkitekt hos 
C&W. ”Det grå undertaket utgör en fin kontrast 
till det oändliga uttrycket i atrium och signalerar 
till användarna att det rör sig om en helt annan 
typ av utrymme där  atmosfären det skapar 
är varmare.” 

68



LEVANDE FÄRGER

Projekt: Sydfyns Elforsyning, Svendborg DK

Arkitekt: Anders Hulgaard, C&W Arkitekter

Vägg + Undertak: MONO + Rockfon Color-all 

DET DOLDA MONTAGET MED H-KANT OCH DE 
LÅNGA COLOR-ALL SKIVORNA BIDRAR TILL ATT 
FÖRSTÄRKA BYGGNADENS LÄNGD
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LEVANDE FÄRGERLEVANDE FÄRGER

Projekt: Roland Garros Players’ Restaurant, Paris FR 

Arkitekt: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Montage: Aquilon

Undertak: MONO

MONTAGET KRÄVDE RÄTT HÖJD 
OCH POSITIONERING 
AV SKIVORNA SOM LIKNAR 
GRUSET INNE PÅ TENNISBANORNA
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LEVANDE FÄRGER

Inuti ROLAND GARROS SPELARRESTAURANG 
i tennisanläggningen i Paris, där Franska öppna 
spelas, ledde nytt tänkande om akustik till 
innovativa lösningar i färg. Spelarna, deras 
familjer och följe samlas här för ett ögonblicks 
koncentration innan turneringen börjar och för 
festligt firande efteråt. Restaurangen uppfördes 
1994 men var i behov av renovering eftersom 
man haft problem med ”coctailparty effekten”. 
Rummet var verkligen bullrigt, med hårda golv, 
stora glasytor och väggar i många olika vinklar.

Didier Girardet, arkitekten bakom renoveringen 
av restaurangen hade en idé om att bygga om 
undertaket med brutna och lutande ytor i färg. 
”Montaget krävde rätt höjd och positionering 
av skivorna.” Förskjutningen mellan de olika 
skivorna gjorde det möjligt att skulptera både 
ljud och ljus, vilket minskade ekot, så vanlig 
konversation blev tydligare. Den ockraröda 
färgen gav den tidigare helt vita ytan mer 
värme och gav assosiationer till grusbanorna 
som Roland Garros är så berömt för. För att 
göra denna design till verklighet föreskrev 
Girardet MONO som kunde formas exakt efter 
föreskriften och färgas ”så den liknar gruset inne 
på tennisbanorna”. Resultatet blev en lyxig miljö 
där det låter lika bra som det ser ut.
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LEVANDE FÄRGERLEVANDE FÄRGER

Projekt: KNSB, Utrecht NL

Intrednings design: Buro Bogaarts + Aramat Design

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

UNDERTAK MED FÄRG 
ANVÄNDS FÖR ATT SKAPA EN 
INTIM ATMOSFÄR
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LEVANDE FÄRGER

VAD ÄR DIN HÅLLNING
Färg påverkar även rumsuppfattningen. Det 
är ett viktigt verktyg för att skapa en känsla, en 
atmosfär eller ett uttryck i ett rum. Ljusa kulörer 
gör att ett rum ser större ut medan mörkare 
kulörer gör att rummet känns mer intimt. Ett 
mörkt undertak gör att rumshöjden ser lägre ut 
än den verkligen är – eller om man monterar det 
högt nog – kan det helt enkelt försvinna.

Ett bra exempel är Royal Dutch Skating Federation 
KNSB nya huvudkontor i Utrecht, Nederländerna. 
Det inkluderar kontor, mötesrum, allmänna 
fritidsutrymmen som galleri och lounge. Jos 
Bogaarts från inredningsdesignfirman Buro 
Bogaarts förklarar att, ”byggnadens färgskala 
för tankarna till den naturliga miljön för 
skridskoåkning: vinter längs frusna kanaler”. I 
de ljusa, effektiva kontorslokalerna för golvens 
jordfärger tankarna till kanalernas gräs, vass 
och sten med snövitt Rockfon undertak Sonar 
ovanför.

Känslan är dock helt annorlunda i biblioteket och 
loungen en trappa ner. Trä, sten, läder, mörka 
undertak och en mix av dämpad belysning 
tillsammans med teatraliska spotlights skapar 
en varm och mysig miljö. Bogaaarts förkarar att 
i restaurangen föreskrevs Rockfon Color-all 
Gravel ”för att skapa en intimare atmosfär” och 
för att harmoniera med de naturliga material 
som används i rummen. 
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LEVANDE FÄRGERLEVANDE FÄRGER

VARFÖR ÄR DU HÄR
Färgskalor kan även användas för att indikera 
hur ytan är tänkt att användas. De kan användas 
för att skapa gränser och övergångar. Designers 
tar hänsyn till hur visuell stimulering i ett rum 
kommer att påverka hjärnan för att väcka 
önskad respons. Detta är av yttersta vikt i miljöer 
där olika utrymmen har olika uppgifter och 
funktioner, för att undvika all slags förvirring 
som kan stressa användarna.

Bra exempel på rum med flera funktioner 
är inom utbildningssektorn. I Houtens i 
Nederländerna använde BBHD Arkitekter 
mycket färger i utformningen av stadens 
gymnasium, HOUTENS SKOLA. Enligt arkitekt 
Ronald van Hek, ”färgerna som användes, 
även på undertaket, gjorde att skolans olika 
funktioner blev synliga. Material- och färgval 
var väldigt viktigt för det övergripande 
designkonceptet.” Van Hek och han team valde 
ljusa, vita Krios undertak i klassrummen och 
administrationsutrymmena och olika kulörer 
av Rockfon Color-all i de områden som hyser 
andra aktiviteter. 

Projekt: Houtens School, Houtens NL

Arkitekt: Ronald van Hek, BBHD Architecten

Undertak: Krios + Rockfon Color-all
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MATERIAL- OCH FÄRGVAL 
VAR VÄLDIGT VIKTIGT FÖR 
DET ÖVERGRIPANDE 
DESIGNKONCEPTET
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LEVANDE FÄRGERLEVANDE FÄRGER

I den rymliga AIR FRANCE & KLM LOUNGE 
på Schiphols flygplats i Nederländerna var 
utmaningen att skapa en känsla av avskildhet och 
struktur i den stora, öppna ytan. Arkitekten valde 
svart Rockfon Color-all Charcoal i hela ytan för 
att det skulle kännas mindre överväldigande. 
Vita Rockfon Contour bafflar hängdes sedan i 
svävande rader som flygstrimmor för att tillföra 
rörelse och peka ut riktningen. 
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LEVANDE FÄRGER

Projekt: Air France & KLM lounge, Schiphols flygplats NL

Montage: Henri Zeegers 

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

ATT ANVÄNDA FÄRG ÄR ALDRIG NEUTRALT. 

ALLA FÄRGER FÖRMEDLAR KÄNSLOMÄSSIGA OCH 

FUNKTIONELLA BUDSKAP TILL ANVÄNDARNA
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Projekt: Dansk Industri, Köpenhamn DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Undertak: MONO + Sonar X

DEN MÄNSKLIGA FAKTORNDEN MÄNSKLIGA FAKTORN
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DEN
MÄNSKLIGA
F A K T O R N

Med de ökande 

miljövänliga 

byggteknikerna har 

designers en mer övergripande 

syn på undertak, ljussättning, 

uppvärmning och kylning. Men 

total integration är inte möjlig 

utan en viktig ingrediens.

Vad är hemligheten 

med en lyckad 

teknisk integration? 

Vi bad medlemmar i fyra 

byggprojektteam att tala om hur 

de utvecklar helhetslösningar 

för undertak. Deras erfarenheter 

varierar, men ett budskap 

hörs klart och tydligt: för 

smart integration krävs smart 

teamwork. 

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN
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ROCKFONS IDÉ ATT 

GÖRA ETT 
PROVMONTAGE 
HJÄLPTE OSS ATT LUGNA ALLA

Projekt: Dansk Industri, Copenhagen DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Undertak: MONO + Sonar X

DEN MÄNSKLIGA FAKTORNDEN MÄNSKLIGA FAKTORN

MAGISKT PROVMONTAGE
När DANSK INDUSTRI bestämde sig för att 
renovera huvudkontoret för Industrins Hus, vid 
Rådhusplatsen i centrala Köpenhamn, valde 
arkitekten på Transform att göra mer än en 
ansiktslyftning. Tegelfasaden från 70-talet byttes 
ut mot en glasfasad som monterades på en smal, 
diamantformad stålram. Inomhus omarbetades 
arbetsytorna och affärerna på bottenvåningen 
helt. Som en del i byggnadens mer energieffektiva 
design, integrerades LED belysning från Philips 
i undertaket tillsammans med HVAC (värme, 
ventilation och luftkonditionering).

För att säkra att projektet gick smidigt och att 
slutresultatet blev till Dansk Industris belåtenhet 
säger Thomas Vilmar, Sales Director Danmark och 
Finland på Rockfon ”Vi gjorde ett provmontage i 
en exakt kopia av ett kontorsrum ca 12 månader 
innan de första undertaksskivorna levererades”. 
Meningen var att visa alla inblandade i projektet 
hur det nya undertaket skulle se ut och att vi skulle 
kunna reda ut alla frågor innan montaget startade 
på byggplatsen. ”Eftersom byggnaden ligger i 
anslutning till Köpenhamns berömda Tivoli, är 
belysningen strikt reglerad. Kontorsbelysningen 
måste vara vinklad på ett speciellt sätt så att det 
inte sprids till Tivolis område”, förklarar han.  En 
annan utmaning var byggnadens typiska 70-
tals stil. 

LARS SERUP
Transform
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Bjälklaget var redan ganska lågt med moderna 
mått mätt och det varierade i höjd eftersom 
byggnaden över tid hade satt sig. ”Vårt Sonar X 
undertak var enda lösningen som garanterade 
fritt utrymme för alla installationer – HVAC, 
kablar, belysning, akustik – så att de gick att 
installera och kan fungera tillsammans,” tillägger 
Vilmar. ”Att göra ett provmontage var enda sättet 
att visa det på.”

”Rockfons idé att göra ett provmontage hjälpte 
oss att lugna alla” säger Lars Serup, ledande 
arkitekt på Transform och i projektet. ”Från vår 
utgångspunkt var den arkitektoniska idén bra 
från början. När vi dessutom fick möjlighet att 
se det i verkligheten, övertygade det alla om att 
designen av kontorsrummen var rätt.”

THOMAS VILMAR
Rockfon
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Projekt: Dansk Industri, Köpenhamn DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Undertak: MONO + Sonar X

DEN MÄNSKLIGA FAKTORNDEN MÄNSKLIGA FAKTORN
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Projekt: BDO, Herning DK

Montage: Systek Skræddergaard

Belysning: Luminex

Undertak: Sonar X

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN
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GEMENSAMT UTVECKLAD 
INTEGRERAD BELYSNING
Integration av belysning var en stor fråga när 
Danska revisionsbyrån BDO beslutade bygga 
nytt kontor i Herning. Designen var utrymmen 
med högt i tak, men behövde även kunna 
erbjuda användarna rum för koncentrerat 
arbete. Förutom akustik spelade belysningen en 
nyckelroll i detta.

Efter ett initialt kick-off möte samarbetade 
Rockfon och belysningsleverantören Luminex 
med att designa en ny belysning: Matric-Line 
L3. Kombinationen av den nästan monolitiska 
Sonar X-skivan och Luminex belysning skapar 
en elegant lösning. Undertakets bärverk bär 
upp armaturerna och Luminex utvecklade 
en avlastningsprofil som erbjuder enkelt 
montage. I mötet mellan armaturerna och 
undertaksskivorna skapar fästet en skivbärande 
del i bärverket.

Lösningen som utvecklats av Rockfon och 
Luminex möter inte bara arkitektens och BDOs 
krav utan bidrog till att projektet blev klart i 
tid. ”Det gjorde ett komplext montage väldigt 
lätt för alla inblandade hantverkare”, säger Kim 
Sørensen från Systek Skræddergaard. ”Varje 
enhet kunde monteras på några sekunder.”

DET GJORDE ETT 
KOMPLEXT MONTAGE 
VÄLDIGT LÄTT FÖR ALLA 
INBLANDADE HANTVERKARE
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Projekt: Dansk Industri, Köpenhamn DK

Arkitekt: Transform

Belysning: Philips

Undertak: MONO + Sonar X

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN
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OSKAR MERES
ROCKFON
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Projekt: Sydmors Skola, Vils DK

Arkitekt: Ole Davidsen, Arkitektgruppen Limfjorden ApS

Ingenjör: A&I Rådgivende Ingeniører + D.A.I arkitekter og ingeniører

Entreprenör: Niels Thomsen, Tømrernes Byggeselskab A/S

Undertak + väggar: Sonar E och X + VertiQ 

VENTILATION UTAN ARMATURER
För den nybyggda SYDMORS SKOLA på 
danska ön Mors, behövdes en obruten yta för 
undertaksdesignen. Arkitekten ville inte ha 
några synliga ventilationsdon, vilket blev svårlöst 
för entreprenören Niels Thomsen. ”Jag ringde 
Rockfon och förklarade problemet för dem och 
frågade: Har ni  någon lösning?

Rockfon undertakens egenskaper var nyckeln till 
lösningen säger Oskar Meres, Regional Technical 
Manager på Rockfon. Han förklarar vidare: “För 
att få optimal ventilation skall det vara osynliga 
mellanrum mellan skivorna, ju fler desto bättre.” 

Genom att skapa ett lätt övertryck ovan det 
nedpendlade undertaket kan man utnyttja 
mellanrummen för att pressa igenom luft, vilket 
säkrar en bra ljudlös ventilation utan risk för drag.

För sex år sedan var Rockfon inblandat i ett 
testprojekt i ett universitet som drog fördel 
av detta fenomen för att skapa ventilation. 
Idén användes i Sydmors projekt genom att 
använda Sonar E skivor. ”Istället för att installera 
ventilation fungerar hela undertaket som en 
gigantisk ventilation” förklarar Meres. För att öka 
den totala absorptionen i rummen monterades 
även VertiQ väggabsorbenter i hela byggnaden. 
”Vi hade inte hittat någon lösning om vi inte 
hade satt oss ner och arbetat igenom alla frågor 
tillsammans” säger Thomsen. ”Det krävdes allas 
expertis och samarbete.”
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NIELS THOMSEN
Tømrernes Byggeselskab A/S

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

VI HADE INTE HITTAT 
NÅGON LÖSNING OM 
VI INTE HADE SATT OSS NER 
OCH ARBETAT IGENOM 
ALLA FRÅGOR 
TILLSAMMANS
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Projekt: Le Tivoli, Paris FR

Montage: Augagneur

Undertak: Specialtillverkade Krios dB Metal
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METALL MÖTER STENULL
Under 2011 började renoveringen av kontors-
anläggningen LE TIVOLI, nära Gare Saint 
Lazare i Paris. Målet var att modernisera 
alla sju byggnaderna i den 22.000 m2 stora 
anläggningen, göra dem mer miljövänliga och 
uppnå BREEAM certifiering. Efter att först ha 
föreskrivit Krios dB 40, ett vanligt nedpendlat 
stenullsundertak bestämde sig arkitekten och 
fastighetsägaren för att de ville har metall-look i 
undertaket. Men – de ville fortfarande ha samma 
akustiska egenskaper som med den ursprungliga 
planen med Rockfons undertak.

Det kom an på Rockfon och montagefirman 
Augagneur att utveckla en ny undertakslösning. 
”Vi har arbetat med Augagneur i flera projekt 
över åren och vi känner varandra väl” säger 
Laurent Behuel, Area Sales Manager på 
Rockfon. ”Vår relation gav oss möjlighet att 
hitta en innovatiov och kostnadseffektiv 
lösning.” Teamet kom upp med en idé om att 
skapa metallmoduler , fyllda med Rockfons 
undertaksskivor. För den vanliga betraktaren så 
är undertaket av metall, men Rockfon insatsen 
ger undertaket samma akustiska egenskaper 
som ett vanligt stenullsundertak. ”Det var 
första gången Rockfon har provat att integrera 
produkter i metallundertak och slutresultatet 
blev till kundens fulla belåtenhet.” 

VÅR RELATION GAV OSS MÖJLIGHET ATT HITTA 
EN INNOVATIV OCH KOSTNADSEFFEKTIV 
LÖSNING OCH SLUTRESULTATET BLEV TILL KUNDENS 
FULLA BELÅTENHET
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