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Korridorløsninger



Korridorens mange utfordringer
Når det også er krav til akustikken

Korridorer er et av de områdene 
i en bygning hvor flest personer 
passerer igjennom på en dag. På 
denne måten blir korridorene til 
uformelle møteområder i flere 
og flere kontorbygg. Dette stiller 
økte krav til såvel akustikken som 
designet av korridoren. 

På den mer tekniske siden 
byr korridorene ofte på flere 
utfordringer samlet under ett 
når man snakker om himlinger. 
Nivåforskjeller, mengder av 
installasjoner, plassmangel, samt 
et behov for meget lett tilgang til 
bakenforliggende installasjoner. 
Ofte er det derfor ikke mulig å 
benytte en tradisjonell nedsenket 
himling. 

I denne brosjyren vises 4 eksempler 
på hvordan disse utfordringene 
kan løses og hvordan man samtidig 
kan få en enkel og elegant 
korridorløsning.



Sonar X
Viborg Rådhus
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1. Estetisk korridorløsning
Når det ikke er plass til opphengspendler

En populær og praktisk løsning er 
å samle de fleste installasjonene i 
plenum over korridorene.  
Men ved å konsentrere de tekniske 
installasjonene over gangarealene 
får man ofte en utfordring med å 
finne plass til opphengspendler når 
himlingen skal monteres

Det finnes Rockfon himlings
løsninger hvor den nedsenkede 
himlingen monteres fra vegg til 
vegg slik at opphengspendler 
ikke er nødvendig. Ved samtidig 
å velge et plateformat som har 
korridorens fulle bredde og et 
skjult skinnesystem, vil dette gi 
et flott, homogent uttrykk uten 
skjøter. Avslutning med alukant 
langs veggen gir samtidig et 
stilrent og presist uttrykk samt en 
jevn overgang. 

Løsningen fås til A, E, D kant og 
anbefales til en max bredde på 
1800mm. Platene er demonterbare.



Sonar E
Sponda Business Centre, Helsinki
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2. Korridorløsning med kantfrise
Gir en flott homogen platelayout

I korridorer hvor det er plass til 
montasje med opphengspendler 
kan det velges en løsning med 
kantfrise. Løsningen kan benyttes 
til både smale og veldig brede 
korridorer. Friseløsningen gir en 
del tekniske fordeler hvor det 
bla. er lett å skjule variasjoner i 
korridorens bredde, og samtidig 
bevare hele plateformater og 
den fulle demonterbarheten av 
himlingen. Det er en robust løsning 
og løsningen gjør det også mulig å 
montere himlingen rundt hjørner.

En frise gir mange 
uttrykksmuligheter og fleksibilitet 
i formatløsninger. Den gir også 
mulighet for lek med fargede 
plater fra vårt Rockfon Colorall 
sortiment, hvor mulighetene 
er mange. Overflaten på Sonar 
er retningsløs, noe som sikrer 
en ensartet overflate på tross 
av at plateretningen endres, for 
eksempel der hvor korridoren 
dreier rundt hjørner. Avslutning 
med alukant langs veggen gir et 
stilrent og presist uttrykk samt en 
jevn overgang. 

Løsningen kan monteres med 
A, E, M og X kant. Sonar X er 
en bra løsning for å kombinere 
enkel demontering med lav 
installasjonshøyde.



Sonar X
Fælledgården, København



3. Swing korridorløsning
Når tilgjengelighet er viktigst

I miljø hvor det ofte er behov 
for tilgang til bakenforliggende 
installasjoner, for eksempel 
for å trekke nye kabler, rense 
filter eller skifte sikringer, 
er en himlingsløsning med 
enkel tilgjengelighet kritisk. 
Swingløsningen er en robust 
løsning som gir enkel tilgang til 
installasjonene idet hele platen kan 
åpnes og svinges ned.

Løsningen kan monteres både 
med og uten opphengspendler 
og kan kombineres med en 
vanlig nedsenket himling. Swing 
himlingsplaten kan åpnes i 
begge retninger slik at man er 
uavhengig av innretningen og 
adgangsmulighetene i korridoren.

Swing løsningen fås både som 
A og E kant samt med skjult C 
kant. Den kan monteres spesifikt 
etter kundeønske eller monteres 
sammen med den eksisterende 
korridorhimlingen uansett bredde 
på løsningen.



Swing
Siteimprove, København
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4. Maxispan korridorløsning
Til ekstra brede korridorer

I bygninger hvor korridorene er 
ekstra brede og man har en stor 
mengde av installasjoner kan 
Maxispan systemet benyttes. 
Ved hjelp av profilene kan man 
unngå bruk av opphengspendler. 
Maxispan systemets høye, 
forsterkede profiler gir ekstra 
bæreevne og er derfor ideelle til 
brede korridorer opp til 2400mm. 

Med Maxispan systemet er det 
mulig å blande ulike plateformater 
i forskjellige retninger, leke med 
farger fra vårt Colorall sortiment 
og skape det uttrykket man ønsker. 
Løsningen passer til A, E, M og X 
kant.



Sonar E
CEU Herning
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