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Så skapar akustiska lösningar en trivsam och behaglig 
atmosfär som låter gästerna känna matens smak på riktigt.
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Guide till restaurang sektorn

Vill du skapa en restaurang som människor älskar att vara i? Vare 
sig du designar en restaurang från grunden eller bygger om en 
befintlig restaurang är detta broschyren för dig. Här hittar du de 
senaste trenderna som påverkar utformningen av restauranger 
och tips på hur du undviker att akustiken reduceras till något du 

plötsligt inser att du borde ha tänkt på tidigare.

Denna broschyr är lätt att hitta i och har utvecklats för arkitekter 
och inredningsdesigners. Den är avsedd att fungera som ett 
redskap för att inspirera och vägleda läsaren med insiktsfulla 

kunskaper om hur man optimerar akustiken i en restaurang och 
skapar en lugn och trivsam miljö.

Rockfons akustiklösningar 
skapar vackra ljudlandskap i 
restauranger så att gästerna 

trivs och mår bra.

Managing Director, Rockfon

Parik Chopra
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Guide till restaurang sektorn

Aktuella 
restaurang
trender
Vill du skapa en restaurangdesign som 
ger bättre stämning i rummet och förhöjer 
smaken på maten? Mmm! Detta är ljuv 
musik i våra öron – och därför samarbetar 
vi hela tiden med arkitekter och inredare 
för att hitta rätt lösningar som både sätter 
tonen och känslan i ett rum.

Vad sägs om att ta en titt på trenderna 
som påverkar designen av dagens 
restauranger?

Både djärva och subtila färger står högst upp 
på restaurangens designmeny tack vare deras 
inflytande över besökarens sinnen. Även om 
färger alltid har varit en del av restaurangers 
designkoncept kommer detta perspektiv att få 
större betydelse under de kommande åren tack 
vare färgernas förmåga att forma ett utrymme.

Så hjälper vi till
Våra akustiklösningar finns i 34 exklusiva färger som 
inspirerar och förstärker inredningen och bidrar till 
att skapa stämning i restaurangen samtidigt som 
ljudnivån kontrolleras.

Färg som matchar 
konceptet
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Guide till restaurang sektorn

Ett undertak på en restaurang ska inte 
kännas som om det svängts ihop i sista 
minuten. Denna arkitektoniska yta är en 
viktig designteknisk del av utrymmet, och 
två viktiga trender kommer att dominera 
undertaken; industridesign och exklusiva 
materialval. Det viktigaste är att undertaket  
är en organisk förlängning av designen och 
att det tillför en unik känsla till rummet.

Så hjälper vi till
Vi erbjuder ett brett sortiment av akustiska 
undertakslösningar, allt från monolitiska 
undertak till anpassningsbara akustiska 
bafflar, öar och väggpaneler, så att du kan 
skapa rätt stämning åt gästerna.

Dålig akustik på restauranger är ett växande 
problem enligt både forskare, kritiker och 
besökare. Besökarna uttrycker sina åsikter 
via plattformar som TripAdvisor och Yelp.  
ZAGAT, US National Restaurant Review, 
fann att det näst vanligaste klagomålet på 
restauranger var höga ljudnivåer.

Så hjälper vi till
Vi erbjuder fantastiska akustiklösningar. 
Stenull, kärnmaterialet i alla Rockfon-
produkter, är ett mycket ljudabsorberande 
material. De testas och certifieras i 
oberoende laboratorier med hjälp av en 
Alpha w (αw) mätningar enligt ISO11654.

Akustik! Akustik! 
Akustik!

Undertaket som 
ett konstverk
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Guide till restaurang sektorn

Så utformar man 
olika utrymmen på 
en restaurang

Entré och baryta

Matsal

Kök

Toaletter

Mmm! Det låter bra!
Att skapa en fantastisk restaurangupplevelse innebär att ge 
gästerna en smak av god mat, design och akustik. Det är 
inte lätt att utforma den perfekta restaurangen, och många 
faktorer måste övervägas för att få till en optimerad design.

Rockfons styrka
En utgångspunkt för en behaglig och inbjudande restaurang 
är utmärkt akustik, och detta är något som står på menyn 
hos oss. Vårt breda utbud av lösningar ger dig friheten att 
designa bekväma, färgglada och hygieniska utrymmen, 
både för dem som arbetar där och för dina gäster.
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Guide till restaurang sektorn

Entré och 
baryta
En bekväm entré och bar är en integrerad del 
av restaurangupplevelsen och ska inte förbises. 
Dessa områden kan få besökare att stanna 
längre på restaurangen en livlig kväll.
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Guide till restaurang sektorn

Designutrymme
Entrén och baren är viktiga fokusområden för 
alla restauranger och en bra utgångspunkt 
för ett avvikande designtema jämfört med de 
andra delarna av restaurangen. Här kan du 
vara lekfull och rolig, lägga till färger och andra 
designelement för att skapa en social miljö som 
känns rätt i denna del av restaurangen.

Hårda ytor och akustik
Hårda och reflekterande ytor är vanliga
i dessa delar av restaurangen, och detta är bra 
för materialens hållbarhet men en katastrof för 
akustiken.

Lägg till akustiklösningar i dessa områden för att 
skapa rum där det låter lika vackert som det ser ut.

Rockfon Blanka ger dig de 
bästa akustiska egenskaperna 
som säkerställer en behaglig 
bullernivå. Den matta, extravita 
ytan har höga värden för 
ljusreflektion och ljusdiffusion, 
egenskaper som hjälper dig att 
dra nytta av det naturliga ljuset.

Rockfon Blanka®

Den unika ytan reducerar den 
visuella kontrasten mellan bärverk 
och undertaksskivor. Detta ger 
en elegant och nästan monolitisk 
framtoning även om du väljer en 
akustisk undertaksskiva med ett 
synligt bärverk.

Chicago Metallic™ 
Mattvitt 11bärverk

Denna innovativa ramlösa akustiska 
ö har utmärkt ljudabsorption. Den 
är ett perfekt komplement i ett 
industriellt uttryck eller om du bara 
behöver lite extra absorption.

Rockfon Eclipse®

Här är några produkter vi rekommenderar

Den höga ljudnivån var ett stort problem på restaurangen 
och fick ofta kritik. Nu får vi många komplimanger från 
besökarna om maten och inredningen, men också om 
den akustiska komforten.
Alexandre Rondepierre, 
chef, Les Deux Girafes
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Guide till restaurang sektorn

Designlösningar för entré- och barytor

Ge rätt välkomnande

Fokus på produkter
Rockfon Colorall®

Rockfon Color-all är en mångsidig akustisk 
undertakslösning som finns i 34 exklusiva färger – 
allt från subtilt dämpade till kraftiga färger med lång 
hållbarhet. 

Rockfon Color-all finns med en dold, delvis 
dold respektive synlig bärverkslösning och med 
undertaksskivor i en mängd olika storlekar för att 
ge dig total frihet i designarbetet.

När gäster går in på en restaurang är det viktigt att de trivs 
meddetsamma. Entrén eller barens livliga karaktär får inte skrämma 
bort gästerna, och därför är det viktigt att komma ihåg att hantera 
ljudnivån och göra atmosfären lika tilltalande som designen.
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Guide till restaurang sektorn

Tre tips för en god akustisk miljö i entré- och 
barområdet.

1. Använd högabsorberande material för att 
kontrollera ljudnivån.

2. Använd rundade kanter eller 
tredimensionella lösningar för att bryta upp 
de släta ytor som reflekterar ljud.

3. Lägg till konst och grönska i entré- och 
barområdet.

Tips för akustisk designBrasseri Astoria
Stockholm, Sverige

Utmaning:
Att skapa en välkomnande bar och 
restaurang med internationell känsla i det 
restaurerade Astoriahuset, som tidigare var 
en biograf, på Nybrogatan i Stockholm. 

Lösning och resultat:
I Brasseri Astorias nedre bar och andra 
utrymmen bidrar eleganta Rockfon® 
Mono® Acoustic akustikputs i lyxiga, 
dämpade färger till trivseln tillsammans 
med ljuddämpning i världsklass, eftersom 
man ville att gästerna skall vilja komma ofta 
och stanna länge. “Vi har tidigare arbetat 
med Rockfon Mono Acoustic, så det var ett 
lätt val” säger Ida Wanler på Joyn Studio. 
“Tillsammans med den biofiliska designen 
skapas samma känsla och värme som i en 
viterträdård eller ett orangeri.”

REFERENS
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Guide till restaurang sektorn

Matsal
Alla restauranger fokuserar mycket på mat och inredning, men 
många av dem har allvarliga bullerproblem som påverkar besökare 
och personal och drabbar verksamheten. Över 1 av 4 personer 
säger att beställningen blev fel på grund av den höga ljudnivån1. 
Rätt akustik eliminerar bullret och förstärker stämningen.

1. Källa: https://rnid.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/SpeakEasy-report.pdf)
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Guide till restaurang sektorn

Design 
Modern restaurangdesign tenderar att vara 
minimalistisk med öppna kök, hårda, släta ytor 
och material som betong, trä och glas. Dessa 
lösningar skapar fantastisk estetik, men ett 
fruktansvärt inomhusklimat som kan skrämma 
bort potentiella kunder.

Förstärk restaurangupplevelsen 
En restaurangmåltid handlar om mer än bara 
bra och spännande mat och design, den 
handlar om att skapa speciella stunder med 
dina medmänniskor. Därför är det otroligt 
viktigt att människor kan höra varandra vid 
bordet utan att behöva höja rösten. Detta är 
något ganska vanligt – att en person tvingas 
höja rösten, vilket i sin tur tvingar omgivningen 
att göra detsamma så att ljudnivån ökar snabbt. 
Detta kallas för Lombard-effekten.

Besökare på en restaurang vill ha det bekvämt, 
nästan som hemma, och njuta av restaurangens 
stämning lika mycket som maten.

Flerfunktionsrestauranger 
Restauranger måste ofta ha plats för större 
grupper av gäster, och därför har de 
separata rum för särskilda festligheter eller 
affärsevenemang. Dessa ytor är jättebra 
att ha eftersom de kan reserveras för 
specialarrangemang eller användas som en 
del av matsalen när de inte är bokade för 
fest. Eftersom de har två syften är det viktigt 
att dessa utrymmen har samma visuella och 
akustiska estetik som resten av matsalen. 
De ska inte kännas avskilda från resten av 
restaurangen.

Rockfon Blanka ger dig de bästa akustiska 
egenskaperna som säkerställer en behaglig 
bullernivå. Den djupmatta och supervita ytan har 
höga ljusreflekterande och -spridande egenskaper 
som hjälper dig att dra nytta av det naturliga ljuset.

Rockfon Blanka®

Dessa estetiska, ramlösa akustiska 
vägglösningarna är perfekta för restauranger 
som vill ha en ren och minimalistisk design. 
Väggpanelerna kan användas separat eller som ett 
perfekt komplement i alla utrymmen, och ger extra 
ljudabsorption som håller nere ljudnivån.

Rockfon Eclipse® väggabsorbent

Här är några produkter vi 
rekommenderar

Dixon, Luke, Speak Easy Report: 
Lyssna på dina kunders åsikter

9 av 10 uppger att hög 
ljudnivå är det största 
problemet när de äter ute.
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Guide till restaurang sektorn

Designlösningar för matsalar

Sänk ljudnivån, inte stämningen

Dålig akustik i restauranger märks av besökarna – och de är inte rädda 
för att säga ifrån. Enligt en undersökning har 79 % av besökarna 
övervägt att lämna en restaurang, ett café eller en pub i förtid på grund 
av för hög ljudnivå. Dålig akustik kan inte ignoreras på restauranger.

Fokus på produkter
Rockfon Eclipse®

Denna innovativa och estetiskt tilltalande ramfria 
akustiska undertaksö erbjuder enastående 
ljudabsorption. Detta är ett perfekt komplement till 
en restaurang med minimalistisk stil.

Denna akustiska lösning är snabb och enkel att 
installera och är perfekt i ett nytt restaurangkoncept 
eller på en befintlig restaurang som vill förbättra 
ljudmiljön. 

14



Guide till restaurang sektorn

Tips för akustisk designLe Petit Sabayon
Paris, Frankrike

Utmaning:
Ägarna till den här lilla restaurangen i utkanten 
av Paris renoverade en befintlig restaurang, tog 
bort mattor och gardiner och skapade ett mer 
elegant och fräscht utseende, men upptäckte att 
de fick problem med ljudmiljön.

Lösning och resultat:
Det blev snabbt uppenbart att restaurangen 
var för bullrig, vilket störde både gäster 
och medarbetare. För att hantera den 
dåliga restaurangakustiken valde ägarna 
Rockfon Eclipse® tack vare den höga 
ljudabsorptionen och den diskreta estetiken.

REFERENS

Tre tips för en perfekt akustisk atmosfär i 
matsalen.

1. Använd mycket ljudabsorberande 
undertaks- och vägglösningar för att 
dämpa bullernivån.

2. Lägg till andra porösa material i matsalen 
som dukar, gardiner och stolar med tyg på.

3. Lägg till extra ljudabsorberande material 
under borden och lägg till filttassar under 
stolarna.
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Guide till restaurang sektorn

Rockfon Hygienic är en icke-hygroskopisk, 
slitstark och särskilt behandlad takplatta 
som är perfekt för ytor där mat tillagas och 
frekvent rengöring krävs. Genom att välja en 
undertakslösning som är motståndskraftig 
mot mögel och bakterier säkerställer du en 
säker lokal.

Rockfon Hygienic®

Här är produkten vi rekommenderar

Kök

Restaurangkök är livliga och 
stressiga utrymmen där hastighet, 
enhetlighet, kommunikation 
och hygien är avgörande 
framgångskriterier som kräver 
genomtänkt design på alla 
restauranger.
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Guide till restaurang sektorn

När man höjer rösten 
för att bli hörd ökar 
kontinuerligt ljudnivån 
så att rummet blir 
ännu bullrigare. Detta 
kallas för ”Lombard-
effekten”.

Ett rent kök
Hygien är en viktig fråga för alla kök, och därför 
är hygienreglerna så strikta och inspektionerna 
så frekventa. I dessa utrymmen är det viktigt att 
byggmaterialen, inklusive taket, kan rengöras 
och desinficeras regelbundet. Det är också 
viktigt att byggmaterialen i detta utrymme inte 
bidrar till spridningen av mikroorganismer och 
bakterier.

Ett hälsosamt kök
Kök är hektiska utrymmen med mycket 
aktivitet och reflekterande ytor. Dessa 
designkrav, som är utmärkta för hygienen och 
rengöringsmöjligheterna, är en katastrof för 
akustiken. Personalen pratar med varandra, 
ugnar och grillar surrar och ryker, kastruller och 
stekpannor slamrar och allt detta skapar en 
kakafoni av ljud som kan störa gästerna och 
skapa en ohälsosam arbetsmiljö.

Pascal van Dort, 
Global Acoustics Ambassador

Tips för akustisk design

Två tips för en optimerad ljudmiljö i köket.

1. Använd ljudabsorberande lösningar 
som uppfyller de allra strängaste kraven 
på hygien och säkerhet och som är 
motståndskraftiga mot mögel och bakterier.

2. Se till att ljudabsorptionen är hög så att 
ljudet inte studsar mot ytorna.
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Guide till restaurang sektorn

Designlösningar för köksytor

Perfekt hygien med bra akustik

Ett levande köksutrymme kräver en genomtänkt design som är 
hygienisk och förhindrar att ljudnivån stiger, skyddar matlagningen och 
människorna som arbetar i köket och gör att gästerna inte distraheras 
från den goda maten framför dem.

Fokus på produkter
Rockfon® System T24 A/E ECR™

Rockfon System T24 A/E ECR är ett undertakssystem 
som lämpar sig för fuktiga och krävande miljöer 
som kök där korrosionsbeständighet, livslängd och 
säkerhet är viktiga faktorer. I kombination med våra 
stenullsskivor får du en stabil och slitstark lösning. 

Bärverkskomponenter i ECR Class D är tillverkade av 
färgbelagt galvaniserat Z 275-stål, som uppfyller de 
högsta kraven på korrosionsbeständighet i enlighet 
med EN13964. Systemtillbehören tillverkas med 
samma korrosionsskydd.
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Guide till restaurang sektorn

Llauat Palace Hotel
Mallorca, Spanien

Utmaning:
Restaurangen Llaut Palace Hotel fick en 
krävande uppgift framför sig när en vacker 
konstnärlig vision och exceptionella visuella 
möjligheter skulle kombineras med lokalernas 
utformning med öppet kök och akustiska 
förutsättningar.

Lösning och resultat:
Arkitekten Arantxa Guerrero valde att 
använda Rockfon®Mono® Acoustic för att 
förverkliga sin undertaksvision – en inverterad 
pyramidkonstruktion, inspirerad av origami. 
”Vi ville förmedla en känsla av lätthet. 
Origamireferenserna kommunicerar rörelse och 
flexibilitet och utvidgar utrymmet”, förklarar 
Guerrero.

REFERENS

81 % av brittiska kockar 
har haft problem med 
dålig psykisk hälsa 
under sina yrkesliv. 
Nästan hälften anser att 
det inte finns tillräckligt 
med resurser som 
stöttar deras mentala 
välbefinnande på 
arbetsplatsen.

Källa: Food Service Equipment Journal 
(länk: https://www.foodserviceequipmentjournal.com/experts-view 
-how-kitchens-can-be-designed-to-support-the-mental-health-of-chefs/)
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Guide till restaurang sektorn

Toalett
Avskildhet och god hygien i badrummet ger besökarna 
komfort. Kakel och andra hårda ytor i badrum är 
visserligen utmärkta för hygienen och städningen, 
men de är inte optimerade för integritet. Därför är 
det viktigt att titta på akustiska lösningar som dämpar 
ljudreflektionen, men som också tål den regelbundna 
rengöring som krävs i dessa rum.

20



Guide till restaurang sektorn

Vårt Rockfon Color-all-sortiment finns i 34 exklusiva 
färger för akustiska undertaks- och vägglösningar 
som inspirerar och förstärker alla slags utrymmen. 
Eftersom sortimentet är tillverkat av stenull bidrar 
det inte till bakteriespridning.

Rockfon Blanka är vårt vitaste och ljusaste undertak, 
men det ger också förstklassig akustik. Vi vet att 
badrum är krävande miljöer, men du kan vara lugn – 
vi hjälper dig. Rockfon Blanka har en mycket slitstark 
yta som tål smuts och lätt att rengöra.

Rockfon Hygienic är en icke-hygroskopisk, slitstark 
och särskilt behandlad takplatta som är perfekt för 
toaletter där frekvent rengöring krävs.

Rockfon Colorall® Rockfon Blanka®

Rockfon Hygienic®

Här är några produkter vi rekommenderar

Håll rent
För att kontrollera ljudet på toaletter är 
det viktigt att hitta en akustiklösning som 
dämpar bullret men som också tål noggrann 
rengöring som är påfrestande för materialet. 
Det är också viktigt att de byggmaterial som 
används i badrummen inte bidrar till att sprida 
mikroorganismer.

Tips för akustisk design

Två tips för en optimerad ljudmiljö på toaletter.

1. Använd ljudabsorberande lösningar 
som uppfyller de allra strängaste kraven 
på hygien och säkerhet och som är 
motståndskraftiga mot mögel och bakterier.

2. Se till att ljudabsorptionen är hög så att 
ljudet inte studsar mot ytorna.
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Produktegenskaper och 
användningsområden för restauranger
Låt oss titta på de produkter och rumstyper vi precis har sett.

Egenskaper Rockfon® Mono® 
Acoustic

Rockfon 
Blanka®

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Koral™

Rockfon® 
Tropic™

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® Eclipse 
väggabsorbent

Ljudabsorption αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 0.95 (Klass A) αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 1.0 (Klass A) Aeq (m2/st) Aeq (m2/st)

Direkt 
ljudisolering Rw = 22 dB - - - - - - -

Extra tåligt 
ytskikt -

Förbättrad hållbarhet, 
smutsavvisande samt 
våtskrubbs motstånd

- - -
Förbättrad hållbarhet,
smutsavvisande

- -

Slagtålighet - Klass 3A (clipsas) - - - - - -

Ljusreflektion 87 % ljusreflektion 
>99 % ljusdiffusion

87 % ljusreflektion 
>99 % ljusdiffusion Färgberoende 86 % 86 % 85 % 87 % ljusreflektion (baksida: 

79 %) >99 % ljusdiffusion
87 % ljusreflektion (baksida: 
79 %) >99 % ljusdiffusion

Rengöring Dammsugning
Dammsugning
Fuktig trasa

Dammsugning
Dammsugning
Fuktig trasa

Dammsugning Dammsugning, fuktig trasa, 
ångrengöring*

Dammsugning
Fuktig trasa

Förbättrad hållbarhet, 
smutsavvisande samt 
våtskrubbsmotstånd

Hygien Stenull utgör ingen grogrund för mikroorganismer Stenull utgör ingen grogrund för mikroorganismer

Fuktmotstånd 
och 
böjhållfasthet

Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N. Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N.

Rekation vid 
brandpåverkan A2-s1,d0 A1 A1 

Precious: Klass A2- s1,d0 A1 A1 A1 A1 Rockfon Eclipse 
Rektangel 2360: A2-s1,d0

A1 Rockfon Eclipse 
Rektangel 2360: A2-s1,d0

Miljö Helt återvinningsbar Helt återvinningsbar

* Ångrengöring (2 ggr / år), skumtvätt med lågt tryck, högtryckstvätt: maxtryck 80 bar på min 1m avstånd med en vattenstråle med 30 ° 
spridning. Om undertaket skall högtryckstvättas måste skivorna clipsas och alla skarvar skall förseglas med bakteriehämmande silikon. 
Desinficering: motstår utspädda lösningar av ammoniak, klor och hydrogenperoxid.
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Guide till restaurang sektorn

Egenskaper Rockfon® Mono® 
Acoustic

Rockfon 
Blanka®

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Koral™

Rockfon® 
Tropic™

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® Eclipse 
väggabsorbent

Ljudabsorption αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 0.95 (Klass A) αw: upp till 1,00 (Klass A) αw: upp till 1.0 (Klass A) Aeq (m2/st) Aeq (m2/st)

Direkt 
ljudisolering Rw = 22 dB - - - - - - -

Extra tåligt 
ytskikt -

Förbättrad hållbarhet, 
smutsavvisande samt 
våtskrubbs motstånd

- - -
Förbättrad hållbarhet,
smutsavvisande

- -

Slagtålighet - Klass 3A (clipsas) - - - - - -

Ljusreflektion 87 % ljusreflektion 
>99 % ljusdiffusion

87 % ljusreflektion 
>99 % ljusdiffusion Färgberoende 86 % 86 % 85 % 87 % ljusreflektion (baksida: 

79 %) >99 % ljusdiffusion
87 % ljusreflektion (baksida: 
79 %) >99 % ljusdiffusion

Rengöring Dammsugning
Dammsugning
Fuktig trasa

Dammsugning
Dammsugning
Fuktig trasa

Dammsugning Dammsugning, fuktig trasa, 
ångrengöring*

Dammsugning
Fuktig trasa

Förbättrad hållbarhet, 
smutsavvisande samt 
våtskrubbsmotstånd

Hygien Stenull utgör ingen grogrund för mikroorganismer Stenull utgör ingen grogrund för mikroorganismer

Fuktmotstånd 
och 
böjhållfasthet

Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N. Upp till 100% RF. Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N.

Rekation vid 
brandpåverkan A2-s1,d0 A1 A1 

Precious: Klass A2- s1,d0 A1 A1 A1 A1 Rockfon Eclipse 
Rektangel 2360: A2-s1,d0

A1 Rockfon Eclipse 
Rektangel 2360: A2-s1,d0

Miljö Helt återvinningsbar Helt återvinningsbar
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Guide till restaurang sektorn

Folk vill känna sig som hemma när de besöker en restaurang – en plats där de 
kan njuta av gott sällskap och god mat. I allt högre grad ser vi hur akustiken 
spelar stor roll för matupplevelsen, vilket återspeglas hos matkritiker och i 
kundomdömen, och det beror till stor del på att ljudnivån påverkar hur maten 
smakar och uppfattas. Ta en titt på vår översikt för att se vilka produkter vi 
rekommenderar för en optimerad kombination av stil och akustisk komfort.

Rätt produkt på rätt plats

ENTRÉ OCH BAR

Ljuddämpning

MATSAL

Taluppfattning och ljuddämpning

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Eclipse® Wall

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Blanka®
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KÖK

Ljuddämpning

TOALETTER

Sekretess och hygien

Rockfon® Hygenic™

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Koral™
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Rockfon® Mono® Acoustic Flecto 
– lika fantastiska som de låter

Skapa behagliga och eleganta rum 
som verkligen inspirerar. Rockfon Mono 
Acoustic Flecto har en klarvit yta som är 
tillräckligt flexibel för att kunna böjas eller 
krökas så den enkelt kan monteras på 
vilken vägg, eller vilket innertak som helst. 
Samtidigt ger den enastående akustisk 
design i alla utrymmen.

En unik skarvfri och flexibel akustiklösning 
som är perfekt för att skapa fantastiska 
restauranger där man vill ha det lilla extra. 
Integrera dem i både innertak och på väggar 
och lek med rummets former utan problem 
– med Rockfon Mono Acoustic Flecto kan du 
böja den akustiska undertaksskivan ända ner 
till en radie på 1 500 mm.
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Effekten av 
Rockfon Colorall®
Vill du förbättra välbefinnandet och atmosfären med hjälp av färg? 
Våra färgade undertaks- och vägglösningar dämpar inte bara buller, de 
bidrar till att skapa unika rum. Produkterna finns i 34 exklusiva färger 
som inspirerar och förhöjer interiören och ger dig möjlighet att skapa 
rätt atmosfär på restaurangen.

•  Välj mellan allt från subtilt dämpade, till kraftfulla färger 
med lång hållbarhet

•  Ett omfattande utbud av synliga, delvis dolda och helt 
dolda kanter i en mängd olika modulstorlekar

•  Sätt färg på väggarna och skapa rätt atmosfär i 
restaurangen med en interiör som sticker ut
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Vi är din 
hållbarhets
partner
Hållbarhet är en central del i vår 
forskning och utveckling. Det är därför 
vi använder natursten, fortlöpande 
minskar vårt koldioxidavtryck och 
återvinner för att värna både om vår 
planet och våra medarbetare.

Restauranger renoveras och uppgraderas 
ständigt, vilket påverkar miljöbelastningen från 
byggmaterialen. Dessa förändringar innebär 
att du behöver byggmaterial som ger positiva 
effekter för människa och miljö.

Lyckligtvis har över 90 % av våra produkter 
Cradle to Cradle certifiering på brons- och 
silvernivå, vilket innebär att du när du väljer 
Rockfon får mer än bara en fantastisk produkt 
– du får ett verkligt engagemang för en mer 
hållbar framtid.

Stenull är en fullständigt hållbar produkt som 
ingår i ett slutet kretslopp. Den kan återvinnas 
om och om igen utan att kvaliteten försämras. 
Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att 
återvinna gamla undertaksskivor av stenull och 
spill från installationen – ett meningsfullt bidrag
till en grönare planet.

Besök vår webbplats för mer information om 
vårt retursystem (Rockcycle).

2019 samlades 
159 000 ton 
stenull in för
återvinning.
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Bewley's Cafe
Dublin, Irland

Utmaning:
Det ikoniska landmärket Bewley's Cafe på 
Grafton Street i Dublin öppnades igen efter 
en renovering för 12 miljoner euro. Målet med 
renoveringen var att modernisera utrymmet 
och förbättra ljudmiljön – samtidigt som man 
respekterade caféets ursprung och originalitet.

Lösning och resultat:
Brendan Duffy från Gilligan Architects valde 
Rockfon® Mono® Acoustic-undertak för att 
förbättra akustiken och minska efterklangstiden 
med 35 %. Arkitekterna valde Rockfon Mono 
Acoustic eftersom ”den släta akustikputsen 
på Rockfon Mono Acoustic ger en helt skarvfri 
yta i linje med det ursprungliga innertaket.” 
Bewley's biträdande chef är nöjd med 
resultatet: ”Innan det nya undertaket kunde 
ljudnivån bli mycket hög, vilket gjorde det svårt 
att höra. Nu har känslan i caféet förändrats, den 
är mycket lugnare och mer avslappnad.”

REFERENS
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Vi är din hållbarhetspartner
Våra förstklassiga produkter tillverkas 
av natursten. De fungerar, de är vackra 
och de håller – tills de återvinns och blir 
nya produkter. Och vi tillhandahåller 
all erforderlig dokumentation som 
hjälper dig när du ska skapa ett hållbart 
restaurangprojekt.

Våra onlineresurser
Utforska vår webbplats för ljudberäkningar, 
instruktionsfilmer, dokument och ett 
omfattande BIM-bibliotek med objekt 
kompatibla med ArchiCAD och Revitt.

Påskynda dina designprocesser med denna 
kostnadsfria support på:

www.rockfon.se

Medverka till en värld med 
bättre ljud för alla
Börja redan idag

Rockfon är en del av ROCKWOOL Group och vi är 
ett världsledande akustikföretag som har som mål 
att dämpa buller.

Vi står för ”Mmm!” på restaurangen
Varje dag inspireras vi att införa förändringar med 
hjälp av akustiklösningar som hjälper människor att 
tänka, koncentrera sig och njuta mer av tillvaron. 
Våra akustiska lösningar gör mer än att bara minska 
ljudnivån, de skapar en trivsam och behaglig 
atmosfär där gästerna kan låta sig väl smaka.

Vi finns här för att hjälpa dig
Vi har 22 kontor och 9 produktionsanläggningar 
världen över och vi finns till tillgängliga för att 
hjälpa dig hitta rätt akustiklösningar för ditt nästa 
restaurangprojekt.
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Stephen Holmes
Vd, Linear

Rockfon visade 
sig vara en 
ovärderlig 
partner.

Prata med en expert Beställ varuprover

Kontakta oss
Ring oss gärna, oavsett om du vill ha ett gott råd, vill veta 
hur du uppnår rätt akustisk miljö i just ditt projekt, vill höra 

mer om våra produkter eller behöver teknisk support.  
Vi finns här för att hjälpa dig.

036570 52 00

info@rockfon.se www.rockfon.se

Mån–fre 07.00–16.00
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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
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