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 Vi avslører 
DEN INDRE 

SKJØNNHETEN
ved renoverte og nye bygninger

EKSEPSJONELL DESIGN
slående internasjonal inspirasjon

DEN INDRE FORVANDLINGEN
som setter gamle bygninger i et nytt lys

SKAPE KOMFORT
bærekraftige bygninger med førsteklasses inneklima



EN PERFEKT
MATCH

Prosjekt: Statoils kontor, Sandsli, Bergen

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto AS

Himling: Rockfon Krios dB 44

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

INNHOLD



16

76

60

82

I denne utgaven av INSPIRED BY YOU ser vi nærmere på det vakre interiøret i 
en rekke prosjekter rundt om i verden. Det sies at skjønnhet er avhengig av 
øyet som ser. Men i Rockfon mener vi at skjønnhet starter med inspirasjonen til 

designeren, som ser potensialet i en ny bygning eller i en eksisterende struktur. Før 
skjønnheten kan avdekkes for dem som skal bruke bygningen, må den bringes til liv.  
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Prosjekt: Novo Nordisk hovedkontor, Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Himlinger og vegger: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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EKSEPSJONELL DESIGN

EKSEPSJONELL
D E S I G N  

Virkelig eksepsjonell design 

kjennetegnes av et særlig godt 

øye for detaljer og at ”godt nok” 

aldri er godt nok. 

 

Et nytt byggeprosjekt utfordrer 

designerne til å holde fast på deres 

estetiske visjon etter hvert som prosjekter 

skrider frem. Det er alltid en risiko for 

at selve prosessen vil stjele fokus fra 

sluttresultatet. Kompromisser kan true 

effekten av bygningsarkitektur på dem 

som bruker bygningen, og designere og 

arkitekter må holde fokus på egen visjon 

som drivkraft.  

 

På de første sidene i denne utgaven finner 

du en rekke prosjekter som illustrerer 

hva som skjer når visjonen forblir intakt 

gjennom hele prosjektet. Prosjekter som 

får folk til å stoppe opp. Prosjekter som har 

vist seg å være fantastiske på alle nivåer. 

Sett deg godt til rette og nyt!
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EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN

Prosjekt: Novo Nordisk hovedkontor, Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Himlinger og vegger: Rockfon Mono® Acoustic,  

Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN

NOVO NORDISK – INSPIRERT AV 
SELSKAPETS DNA
Den danske legemiddelprodusenten NOVO NORDISK 
ønsket at deres nye hovedkontor i Bagsværd like 
nord for København, skulle være lyst og åpent med 
tydelige referanser til selskapets DNA. Henning Larsen 
Architects vant prosjektet med deres elegante tilbud 
på en rund bygning med en organisk utforming, 
inspirert av strukturen og den runde spiralformen 
til insulinmolekylet, som er grunnlaget for Novo 
Nordisks produktsortiment. Henning Larsen Architects 
innarbeidet også tydelige arkitektoniske referanser til 
den skandinaviske designtradisjonen og til den danske 
arkitekten Arne Jacobsen, som i tillegg til å designe de 
velkjente Egget- og Svanen-stolene, også designet for 
Novo Nordisk. 

Den buede bygningsdesignen krevde fleksible 
bygningsmaterialer for å fremheve den runde formen, 
og Henning Larsen Architects valgte å montere 
Rockfon  Mono®  Acoustic på både vertikale og 
horisontale overflater i det store atriet. Ifølge arkitekten 
Søren Øllgaard gjør "Mono det mulig å skape en 
slående design med sammenhengende overflater som 
knytter rommet sammen. I tillegg var det en bonus å 
kunne lage fleksible himlinger og vegger, samtidig som 
man beholdt de gode akustiske egenskapene."

Utover de fleksible designmulighetene og akustiske 
fordelene, gir Mono-systemet arkitektene muligheten 
til å fremheve det fantastiske naturlige lyset i 
bygningen. Med den sammenhengende overflaten 
skaper Mono en enhet, som tiltrekker seg lyset på en 
spennende måte og gir et interessant innblikk i de 
rustikke overflatene. Det er forfriskende at himlingen 
har en tekstur," sier Søren Øllgaard.

Se videoen og flere 
bilder på 
www.rockfon.no
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EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN

Prosjekt: Novo Nordisk hovedkontor, Bagsværd, Danmark

Arkitekter: Henning Larsen Architects

Himlinger og vegger: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon 

Mono® Acoustic Flecto

MONO GJORDE DET MULIG 

Å SKAPE EN SLÅENDE 

DESIGN MED UBRUTTE 
OVERFLATER SOM KNYTTER 

ROMMET SAMMEN
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Prosjekt: Duda Cars, Poznan Polen

Arkitekt: Mariusz Wrzeszcz

Himling: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN
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DUDA CARS – HØYE STANDARDER
DUDA CARS er den ledende Mercedes-Benz-
forhandleren i Poznań, Polen. Selskapets samlede lokaler 
er 7000 m2 store og inneholder et utstillingslokale 
med kundeservicetjenester på mer enn 2100 m2. 
Utstillingslokalet ble utvidet for å gi plass til et stort, nytt 
utstillingslokale og inngangsparti, og den ferdige løsningen 
kobler det gamle og nye utstillingslokalet sammen både 
arkitektonisk og logistikkmessig. Det iøynefallende, runde 
inngangspartiet er prydet med Mercedes-Benz-logoen 
og er et lett synlig landemerke, som får visningslokalet til 
Duda Cars til å skille seg ut fra omgivelsene. Det å skape 
en følelse av høy kvalitet var sentralt for utformingen av 
bygningen. "Merkets eksklusivitet definerte hvordan 
prosjektet ble gjennomført og de siste detaljene på 
bygningen. Høye standarder var helt nødvendig," forklarer 
arkitekt Mariusz Wrzeszcz. "Vi ønsket en moderne løsning 
med store rom og stor høyde. Samtidig måtte hverken 
bygningen eller interiøret være monumental, kald eller 
tom." Metall og glass ble benyttet i stor grad i designet 
for å gjøre det moderne og koble det sammen med 
det eksisterende visningslokalet. Kunstinstallasjoner i 
interiøret, inkludert en interaktiv stålstatue hengende fra 
himlingen i lobbyen, bidrar til en lett og lekende følelse. 

Rockfon  Krios  X, elegant arrangert i et svevende 
profilsystem, brukes gjennom hele utstillingsområdet på 
grunn av design og funksjonelle egenskaper. "Rockfon 
himlingsplater gjør det enkelt å oppnå et elegant og 
eksklusivt uttrykk. Interiøret inneholder kunstelementer; 
bilene i seg selv er rene kunstverk og disse elegante 
himlingene av høy kvalitet forsterker denne effekten. Vi 
klarte å arrangere himlingsplatene slik at de ser ut som en 
skulptur”. 

“Det var også viktig at interiøret skulle være brukervennlig, 
og de akustiske løsningene var svært sentrale. Selv om 
arealet er enormt, er det ingen unødvendige, forstyrrende 
lyder," forteller Wrzeszcz. Belysning og andre installasjoner 
monteres enkelt i profilsystemet og i mellomrommet 
mellom platene. Hjelp fra Rockfons eksperter på akustikk 
var en annen fordel. "Støtten fra ROCFONs eksperter var 
svært nyttig. De hjalp oss både med valg av materiale og 
med logistikken, selv da det oppsto uforutsette situasjoner," 
forteller Wrzeszcz.

EKSEPSJONELL DESIGN EKSEPSJONELL DESIGN
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Prosjekt: Duda Cars, Poznan Polen

Arkitekt: Mariusz Wrzeszcz

Himlinger: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

EKSEPSJONELL DESIGN EKSEPSJONELL DESIGN
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Prosjekt: Arts et Vie bassenganlegg, Plozévet, Frankrike

Arkitekt: Gauthier Philippe

Himlinger: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar G

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Hook  D850 ECR class D

EKSEPSJONELL DESIGN

SELV NÅR DET ER BARN I 
BASSENGET, BLIR DET  

INGEN GJENKLANG

SVØMMEBASSENGET VED ARTS 
ET VIE – FREDELIG ATMOSFÆRE
Feriekomplekset ARTS ET VIE i Plozévet, 
Frankrike er det første av sitt slag med 
innendørsbasseng i Bretagne-området. Etter 
en 18 måneder lang byggeprosess åpnet det 
4-stjerners komplekset i juni 2014, og det er 
nå åpent for gjester fra mars til november. 
Komplekset er designet for gjester av alle aldre, 
og det oppvarmede bassenget er populært 
blant barnefamilier i skoleferien og pensjonister 
før og etter skoleferien.

Akustikk i bassenger er kjent for å være 
vanskelig å håndtere, og prosjektets arkitekt 
Gérard-Charles Gautier sto overfor utfordringen 
med å skulle skape et miljø som kunne tilby 
en behagelig opplevelse for både mosjonister 
og lekende barn. Hans løsning var å benytte 
Rockfon Sonar akustiske himlingsplater i 
steinull, nedhengt i Chicago Metallic T24 ECR 
class D - profilsystem, for å oppnå en pålitelig 
konstruksjon med høy kvalitet som tåler 
korrosjon i det fuktige miljøet. 

I tillegg til å dempe akustikken gjorde den hvite 
overflaten og de skjulte X-kantene til Sonar-
platene det mulig for designerne å levere 
en demonterbar himling med et monolittisk 
utseende. Eieren av anlegget, Vincent Berthy, 
har lagt merke til at gjestene liker atmosfæren 
i bygningen. "Særlig når det gjelder innsiden av 
bassengbygningene viser tilbakemeldingene at 
gjestene setter pris på at designen er lys og lett. 
Selv med vinduene lukket er atmosfæren svært 
stille og rolig" forteller han.

Berthy er overbevist om at akustikken i 
bygningen spiller en viktig rolle. "Gjestene gir 
svært gode tilbakemeldinger på bassenget, fordi 
selv når bassenget er fullt med barn, er det ingen 
gjenklang. I andre bygninger ville gjestene ha 
forlatt bassenget på grunn av støyen når vi har 
store grupper med barn på besøk, men det er 
ikke tilfellet her. Vi har ingen problemer med 
støy, og selv med mange barn i bassenget, kan de 
andre besøkende fremdeles slappe av," sier han. 
Prosessen ga også verdifulle erfaringer for bruk 
i fremtidige prosjekter. "Denne løsningen for å 
håndtere akustikk i bassenger bør generaliseres, 
fordi dette er første gang vi har hatt et produkt 
med denne kvaliteten," konkluderer Berthy.

Se videoen og flere 
bilder på 
www.rockfon.no
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CHIZHOVKA ARENA – 
KLAR FOR ALT
Da Hviterussland ble valgt som vert for Ishockey-
VM i 2014, ble det klart at landet måtte bygge 
en ny ishockeyarena. Hovedstaden hadde 
allerede en arena med plass til 15 000 tilskuere, 
men i henhold konkurransereglene måtte 
enda en ishall være tilgjengelig. Løsningen ble 
CHIZHOVKA ARENA med plass til 9000 tilskuere, 
og idyllisk lokalisert i et boligområdet nær 
bredden av den kunstige innsjøen Chizhovka i 
Minsk. 

Arenaens arkitektur er inspirert av omgivelsene 
og ligner på to vanndråper i samspill. "Siden 
arenaen er plassert nær vannkanten, er 
hovedkonseptet vanndråper. Jeg forsøkte å 
forene dem i en komposisjon for å skape inntrykk 
av en stor dråpe – som representerer den store 
arenaen – som flyter over i en mindre dråpe over 
en innføyd del," forklarer prosjektets ledende 
arkitekt Marat N. Grodnikov.

Selv om arenaen ble bygd til en spesiell 
anledning, ønsket Grodnikov å sikre at anlegget 
også ville komme lokalmiljøet til gode etter at 
mesterskapet var over. For å sikre dette tilføyde 
han en mindre ishall med 500 sitteplasser for 
bruk av innbyggerne i byen og integrert et 5000 
m2 stort butikkområde i andre etasje i bygningen. 

Siden arenaen også huser konserter, var 
akustikk et viktig tema gjennom hele prosjektet. 
"For å optimalisere økonomien i prosjektet, 
iverksatte vi umiddelbart arbeidet med analyser 
av akustikken," forklarer Grodnikov. Straks 
beregningene var ferdig ble arenaen utstyrt med 
Rockfon Tropic og Rockfon Lilia steinullplater, 
for å sikre riktig akustisk miljø.

Resultatet av den kreative kombinasjonen av 
materialer er en flerbruksarena med et akustisk 
miljø som er velegnet for arenaens mange 
bruksområder. "Det er ingen høye brak eller 
betydelig etterklang, og alt produserer godt 
akustisk innhold, særlig den største arenaen, som 
også brukes til konserter. Under konserter og 
andre forestillinger har det ikke vært behov for 
ekstra lydisolasjon, siden vi ikke har noen form 
for problemer med akustikken," oppsummerer 
Grodnikov.

EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN
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Prosjekt: Chizhovka Arena, Minsk, Hviterussland

Arkitekt: Marat N. Grodnikov

Himlinger: Rockfon Tropic, Rockfon Lilia

EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN
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MARKTHAL –  
STILLHET OG STØY
Innendørsmarkedet MARKTHAL midt i 
Rotterdam er blant de første av sitt slag i 
Nederland. Den unike bygningen ble tegnet 
av MVRDV Architects, som fikk i oppdrag 
av byrådet i Rotterdam å tegne et kombinert 
marked og boligblokk. Etter flere utkast 
besluttet MVRDV at de ikke ønsket å dekke 
til markedet med et tradisjonelt lavt tak, men 
heller en bue. "På denne måten ville beboerne i 
leilighetene kunne se markedet og oppleve det 
som skjedde der," forklarer prosjektets arkitekt 
Anton Wubben fra MVRDV.

For å gjøre markedet til sentrum i bygningen 
valgte de å dekke innsiden av buen med et 
kunstverk bestående av 4000 fargerike fliser 
designet av den lokale kunstneren Arno Coen. 
De omkringliggende leilighetene ble konstruert 
for å få utsikt inn i markedet, og toppleilighetene 
ble også utstyrt med glassgulv, slik at eierne 
kunne se direkte ned i markedsbodene. For 
å rette de besøkendes oppmerksomhet mot 
dagliglivet på markedet, valgte MVRDV et svært 
minimalistisk design på alle andre elementer. 
"Uansett hva vi valgte å gjøre, skulle markedet 
være midtpunktet i designet og alle funksjonene 
rundt skulle støtte dette. Området rundt måtte 
derfor være så minimalistisk som mulig," forteller 
Wubben.

For å oppnå dette diskrete uttrykket valgte 
MVRDV å holde alle andre funksjoner, som 
vinduskarmer, dører og himlinger i en rolig 
gråtone. "Vi ønsket en akustisk himling fullstendig 
uten skjøter og med helt riktig farge, derfor 
valgte vi Rockfon  Mono®  Acoustic," forteller 
Wubben. Resultatet er en imponerende bygning 
med en bemerkelsesverdig balanse mellom 
fredelig privatliv og hektisk samhandling. "Det vi 
til slutt skapte var et rom, et slags skjelett, som 
er vert for et marked, og vi hadde aldri forestilt 
oss at byen skulle omfavne prosjektet på denne 
måten. Selv om vi har arbeidet med sikte på 
dette i utformingen av bygningen, blir vi helt 
overveldet av hvordan menneskene bruker den," 
sier han.

EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN

Se videoen og flere 
bilder på 
www.rockfon.no
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Prosjekt: Markthal, Rotterdam, Nederland

Arkitekt: MVRDV

Montør: Pennings Akoestiek

Himling: Rockfon Mono® Acoustic

Profilsystem: Chicago Metallic Monolitic

EKSEPSJONELL DESIGNEKSEPSJONELL DESIGN

UANSETT HVA VI VALGTE Å 
GJØRE, SKULLE MARKEDET 

VÆRE MIDTPUNKTET 
I DESIGNET,  
OG ALLE FUNKSJONENE 
RUNDT SKULLE STØTTE DETTE
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BESTSELLER – INTIM ENKELHET
BESTSELLER ønsket at selskapets nye 
regionkontor i Aarhus, Danmark, skulle ha en 
intim atmosfære, i motsetning til upersonlige 
standardlokaler. For å unngå at man bygde en 
stor blokk på den unike tomten beliggende på 
havnen i Aarhus, foreslo prosjektgruppen en 
rekke ulike bygninger med forskjellig høyde 
koblet sammen av forskjellige utendørsarealer. 
Bygningskomplekset minner om en liten, levende 
by med 22 000 m2 kontorer, showrooms, et 
auditorium og ulike fellesområdet over bakken, 
samt 24 000 m2 parkeringskjeller, studioer, 
logistikkarealer og tekniske installasjoner under 
bakkenivå. Kontoret er tegnet av C.F.  Møller 
og er lokalisert i byens stadig mer populære 
havneområde, et tidligere industriområde som 
har gjennomgått store endringer gjennom store 
boligprosjekter, utvikling av forretningsbygg og 
ulike kulturbygg. Et bygg i Danmarks nest største 
by som støtter det internasjonale motemerkets 
raske vekst.

Enkelhet styrer alle aspekter av designen. Med 
sine rette linjer er bygningskomplekset lett synlig 
ved vannkanten. Et diskret rutenett av glass og 
stein preger fasaden. Bygningskomplekset er 

designet for lavt energiforbruk, og de tekniske 
installasjonene inkludert kjølesystemet basert på 
sjøvann og det solcelledrevne varmesystemet, 
er alle tegnet for å være så lite synlig som mulig 
og dermed understreke enkelthet i arkitekturen. 
En gate på innsiden kobler de ulike bygningene 
sammen.

Med en imponerende monolittisk himling på  
22  000  m² laget av Rockfon Mono® Acoustic, 
beholdes også enkelheten, lettheten og 
romfølelsen inne i bygningene, samtidig som 
løsningen gir rom for alle nødvendige tekniske 
installasjoner. Alt av belysning, ventilasjon 
og branninstallasjoner er skjult i himlingen, 
i kombinasjon med spesialdesignede spor. 
De akustiske og lysreflekterende fordelene til 
Rockfon Mono® Acoustic er svært viktig i de åpne 
kontorlandskapene og fellesområdene. "Vi hadde 
som mål å holde det store himlingsområdet så 
enkelt som mulig med minst mulig detaljer," 
forklarer Julian Weyer, partner i C.F. Møller. "Vi 
har redusert antall elementer i himlingen og 
skjult de tekniske detaljene, noe som er grunnen 
til at vi valgte Rockfons hvite Mono-himling. Det 
var utfordrende å rydde opp i himlingen, men 
det vi liker best er at himlingen er så enkel og 
uten skjøter."

EKSEPSJONELL DESIGN EKSEPSJONELL DESIGN

JULIAN WEYER  
C.F. MØLLER

DET VI LIKER BEST ER AT 
HIMLINGEN ER SÅ ENKEL 
OG UTEN SKJØTER
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Forbedret Rockfon 
Mono® Acoustic
Frank Winters,  
Systems Development Manager hos Rockfon 
 
De fleste arkitekter og interiørdesignere liker 
uttrykket til himlinger uten skjøter, men føler 
ofte at de må velge mellom estetikk og akustikk. 
Dette var utgangspunktet da vi utviklet Rockfon 
Mono® Acoustic, som er den akustiske himlingen 
uten skjøter, som gir de beste resultatene. For 
å utvikle dette unike systemet kombinerte 
vi en tradisjonell nedhengt himling med en 
spesialutviklet akustikksparkel og Ready-Mix Puss, 
som gir himlingen en glatt overflate. Resultatet 
ble en himling som gir samme brannsikkerhet 
og motstandsdyktighet mot fukt som steinull, 
men som samtidig er fleksibel nok til at man kan 
skape nesten enhver type design med den. For å 
gi arkitektene full designfrihet, utviklet vi også de 
bøyelige Rockfon Mono® Acoustic Flecto-platene, 
som kan bøyes til ønsket form. 

Vi har foretatt noen mindre oppdateringer på 
Rockfon Mono® Acoustic, som vi mener at vil 
komme både arkitekter og montører til gode. Av 
hensyn til arkitektene har vi forbedret pussen, 
for å sikre en glattere og hvitere overflate som 
reflekterer lyset godt. Montørene på sin side vil 
sette pris på den forbedrede pussen, som nå kan 
påføres med høytrykk som gjør påføringsprosessen 
enklere. Montørene sparer også tid med de nye 
beslagene, som reduserer behovet for skruer 
betydelig. Til slutt har vi gjort mellomrommet 
mellom platene enda mindre, slik at man oppnår 
det samme glatte resultatet med et mindre forbruk 
av akustikksparkel.

Prosjekt: Bestseller hovedkontor, Aarhus, Danmark

Arkitekt: C.F. Møller

Himling: Rockfon Mono® Acoustic

Profilsystem: Chicago Metallic Monolitic

FRANK WINTERS 
ROCKFON
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Prosjekt: Minsk National Airport, Minsk, Hviterussland

Arkitekt: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal  

Unitary Engineering Design Enterprise

Himlinger: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

DEN INDRE FORVANDLINGENDEN INDRE FORVANDLINGEN 
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DEN 
INDRE 
FORVANDLINGEN

Inspirerende 

renoveringsprosjekter 

avdekker det virkelige 

potensialet og skjønnheten 

i ethvert bygg – og fører 

bygningen over fra fortiden til 

fremtiden. 

 

En av de største utfordringene 

med renovering av eksisterende 

bygninger fremfor å rive dem, 

er å overbevise andre om at det 

endelige resultatet vil bli bedre 

enn ved å bygge nytt. Men 

holdningene er i endring. 

 

Brukere og andre interessenter 

begynner å innse at en renovert 

bygning, når gjort riktig, 

ofte er en mer lønnsom og 

miljøvennlig løsning for å utvikle 

et høykvalitets lokale, enn ved 

å starte helt forfra med å bygge 

nytt. Men en av de største 

utfordringene kan være å skape et 

moderne design, som kombinerer 

bygningens historie med 

moderne teknologi og komfort. 

Det er her valg av materialer 

virkelig utgjør en forskjell. 

DEN INDRE FORVANDLINGENDEN INDRE FORVANDLINGEN 
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Prosjekt: Minsk National Airport, Minsk, Hviterussland 

Arkitekt: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal  

Unitary Engineering Design Enterprise

Himlinger: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

TANKEN BAK PROSJEKTET VAR Å 
SKAPE ET HELT NYTT INTERIØR 
MED EN MODERNE, LYS 
OG LUFTIG ARKITEKTUR 
INNENFOR RAMMENE TIL DEN 
EKSISTERENDE BYGNINGEN

DEN INDRE FORVANDLINGENDEN INDRE FORVANDLINGEN 
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MINSK NATIONAL AIRPORT – 
AKUSTIKKEN TAR AV
MINSK NATIONAL AIRPORT ble bygd på 
1980-tallet og er hovedflyplassen i Hviterussland 
med en opprinnelig kapasitet på rundt 5,2 
millioner passasjerer i året. De første årene 
var over 80  % av flyplasstrafikken innenfor 
Sovjetunionen, men den geopolitiske situasjonen 
endret seg, og flyplassen ble et stadig viktigere 
knutepunkt mellom Vest-Europa og Samveldet 
av uavhengige stater (SUS). Samtidig opplevde 
flyplassen et dramatisk fall i kapasitet rundt 
årtusenskiftet, hvor de eksisterende bygningene 
ikke lenger overholdt internasjonale standarder. 

For å forbedre tjenestenivået overfor 
passasjerene ble det besluttet å bygge om 
flyplassen for å øke kapasiteten på internasjonale 
ruter med opptil 70 % samt forbedre inneklimaet. 
"Målene med en ombygging og en oppføring av 
et nytt bygg er svært ulike. I dette tilfellet måtte 
vi ta utgangspunkt i den eksisterende størrelsen 
og arkitekturen til en bygning som ble bygd i 
Sovjetunion-tiden. Tanken bak prosjektet var 
å skape et helt nytt interiør med en moderne, 
lett og luftig arkitektur innenfor rammene til 
den eksisterende bygningen," forteller ledende 
prosjektarkitekt i Minskproyekt Municipal Unitary 
Engineering Design Enterprise, Oleg V. Sergeyev. 
"Vi har dramatisk endret hele innsiden av 
bygningen, effektivisert terminalområdet, 
etablert helt nye ruter for passasjerene og 
revurdert plasseringen av innsjekkingsskranker 
og venterom, slik at de blir tilpasset passasjerenes 
behov," forklarer Sergeyev.

Arbeidet med å utvide de eksisterende arealene 
er inspirert av prinsippene lansert av den 
legendariske arkitekten Le Corbusier og hans 
evne til å arbeide med rom, samtidig som 
arbeidet måtte oppfylle lokale standarder for 
brannsikkerhet og akustikk. "Under arbeidet med 
flyplassprosjektet måtte vi også forholde oss til 
internasjonale standarder for passasjerservice og 
støy, samtidig som vi skulle skape et behagelig 
inneklima. Dette er grunnen til at vi la ned ekstra 
arbeid i valg av bygningsmateriale, for eksempel 
ved å bruke spesielt glass og nedhengte akustiske 
himlinger," sier Sergeyev. Kompleksets krav til 
himlingen ble oppfylt med en kreativ kombinasjon 
av nedhengte Rockfon Tropic steinullplater 
kombinert med Rockfon Eclipse akustiske 
flåter. "Vi valgte Rockfon nedhengte himlinger 
fordi de fullt ut oppfyller våre standarder for 
brannsikkerhet og akustikk. Rockfons produkter 
er moderne og fremtidsrettede løsninger på 
markedet, og vi kunne velge disse produktene 
basert på den verdien de ga i forhold til prisen," 
fortalte Sergeyev.

DEN INDRE FORVANDLINGENDEN INDRE FORVANDLINGEN 
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DEN INDRE FORVANDLINGEN

Prosjekt: S:t Lars, Engelska Skolan, Lund, Sverige

Arkitekter: Sews, Juul | Frost

Montør: Intermontage i Bromölla AB

Himlinger: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral,  

Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

DEN INDRE FORVANDLINGEN 

Se videoen og flere 
bilder på 
www.rockfon.no
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S:T LARS – OMBYGGING FOR EN 
NY GENERASJON
Den engelske skolen og dens 300 elever flyttet 
inn i den nyrenoverte delen av S:T LARS-
bygningen i august 2014. Den historiske 
bygningen ble bygd i 1879 og huset tidligere 
et mentalsykehus. For å beholde den historiske 
referansen til perioden S:t Lars-bygningen ble 
bygd, ble den røde mursteinsfasaden behold 
da bygningen ble gjort om til en grunnskole. 
Ombygningen er tegnet av Malmö-arkitektene 
Sews og København-arkitektene Juul | Frost, 
hvor den første fasen nettopp er fullført og den 
andre fasen nettopp er startet. 

Mens bygningens ytre stort sett er bevart, er 
det foretatt store endringer innvendig, ved at 
NCC har gjort om bygningen til en miljøvennlig 
bygning med førsteklasses inneklima og 
lav miljøbelastning. For å kvalifisere for den 
svenske miljøsertifiseringen Miljöbyggnad, 
valgte NCC å montere energieffektive vinduer, 
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, 
ekstra isolasjon i ytterveggene og Rockfon 
steinullhimlinger. I tillegg til Rockfon Koral 
himlinger i de vanlige klasserommene, utstyrte 
skolen også studioene sine med Rockfon 
Sonar dB 44 himlinger og Rockfon Hygienic 
og Rockfon Hygienic Plus himlinger i det store 
skolekjøkkenet.

Montørene fra Intermontage i Bromölla AB 
valgte å installere himlingsplatene i Chicago 
Metallic T24-profiler gjennom hele bygningen. 
"Vi er svært fornøyde med de mange fordelene 
med det nye profilsystemet fra Rockfon," sier 
Ola  Gladh fra Intermontage i Bromölla AB. 
"Profilene er helt uten olje, dette betyr at 
montørene kan beholde hanskene på under hele 
monteringen. Profilene er enkle å jobbe med 
fordi de er så stive, og det brede sortimentet gjør 
det enkelt å sikre et pent resultat.

DEN INDRE FORVANDLINGEN

PROFILENE ER 
ENKLE Å JOBBE 
MED FORDI DE ER SÅ 
STIVE, OG DET BREDE 
SORTIMENTET GJØR 
DET ENKELT Å SIKRE 
ET PENT RESULTAT
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DEN INDRE FORVANDLINGENDEN INDRE FORVANDLINGEN

Prosjekt: S:t Lars, Engelska Skolan, Lund, Sverige

Arkitekter: Sews, Juul | Frost

Montør: Intermontage i Bromölla AB

Himlinger: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral,

Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus

Profilsystem: Chicago Metallic  T24 Click 2890
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MORMON CHURCH ZOETERMEER 
– HIMMELSK AKUSTIKK
Da Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i 
Nederland valgte å bytte ut den eksisterende 
kirken i Haag med et nytt tempel, fikk de en 
imponerende religiøs bygning, men mistet sin 
multifunksjonelle møteplass. I 2008, seks år etter 
at tempelet i Haag sto ferdig, fant kirken til slutt 
et sted hvor de kunne skape et nytt kirkebygg, 
som også kunne fungere som et multifunksjonelt 
møtested i nærliggende Zoetermeer.

Utgangspunktet for en MORMONERKIRKE er 
en standard planløsning utformet og bestemt av 
kirken. Kirken bygd i Zoetermeer er en kopi av 
en kirke bygd i Tyskland med en svært spesiell 
design. Himlingen i denne bygningen har en 
svært unik utforming som består av integrert 
belysning og trelister. Akustikk er svært viktig 
for kirken og Moderkirken i Salt Lake City har 
et internasjonalt rykte for å være en av de mest 
akustisk perfekte bygningene i verden. Kirken 
valgte derfor å leie inn en ekspert på akustikk. 

Basert på erfaringen fra byggingen av kirken i 
Tyskland, kom det frem at det tyske arkitekturen 
ikke bare var relativt kostbar, men også vanskelig 
å montere og – viktigst – akustikken var ikke som 
ønsket. Etter at de hadde hørt på erfaringene 
fra Tyskland valgte monteringsfirmaet Slukom 
å se nærmere på utformingen. Sammen med 
Chicago Metallic foreslo de en himlingsløsning 
som medførte at entreprenøren måtte foreta 
færre tilpasninger, noe som både resulterte i 
mindre tidsforbruk, lavere kostnader og bedre 
akustikk. 

DEN INDRE FORVANDLINGENDEN INDRE FORVANDLINGEN
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Prosjekt: Mormonerkirken, Zoetermeer, Nederland

Arkitekt: Meijer & van Eerderen architectenbureau

Montør: Slukom afbouw

Himlinger: Rockfon Krios D, 

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Hook 2850,  

Chicago Metallic 50mm Bandraster 3050
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T KUIPKE GENT –  
SYKLENDE AKUSTIKK
T KUIPKE VELODROME i Gent, Belgia er best 
kjent for sitt årlige seksdagers sykkelløp, men 
flerbruksbygningen er også vert for konserter, 
prisutdelinger, bokmesser og utstillinger. Denne 
intense bruken av bygningen har tæret på 
trefiberhimlingen i arenaen, som ikke er renovert 
siden den ble bygd opp igjen etter en brann på 
1960-tallet. Preget av vannskader, alder og flere 
tiår med sigarettrøyk, hastet det med å bytte ut 
den lekke himlingen. For å sikre de fremtidige 
brukerne av bygningen en komfortabel 
opplevelse, satte Arte & Deco Architecture 
and Planning  estetikk og akustikk øverst på 
prosjektets prioriteringsliste. I tillegg måtte den 
nye himlingen på 5600m2 tilfredsstille de strenge 
belgiske brannsikkerhetskravene. 

Det nye designet måtte ta hensyn til den 
buede formen på den eksisterende bærende 
konstruksjonen i aluminium, og medarbeiderne 
i det Lummen-baserte monteringsfirmaet Calu 
samarbeidet tett med Rockfon for å sikre den 
nødvendige testdokumentasjonen og utarbeide 
prosjektplanen for hvordan den 85 x 65 meter 
store himlingen skulle byttes. Med tanke på at 
kurven spenner fra 17 meter på sidene til 13 
meter på det laveste punktet, krevde prosjektet 
omhyggelig planlegging "Vi måtte bygge et 
stort stillas på ca. 25 000 m3 tre ganger, slik at vi 
kunne gjøre jobben i tre faser. Alt i alt tok det oss 
tre måneder å fullføre jobben," sier Raf Bervoets 
fra Calu. 

Straks den eksisterende himlingen var fjernet, 
måtte virksomheten velge nye materialer 
som passer dimensjonene til det eksisterende 
bygget. "Vi monterte en Rockfon Krios-himling 
i hallens fulle bredde i en bredde på 1250x1250 
mm, dimensjoner som sjelden er brukt i Benelux-
landene. Dette gjorde vi fordi vi måtte feste 
den nedhengte himlingen til den eksisterende 
og fredede takkonstruksjonen, som hadde 
mellomrom på 1250 mm. Siden 1250x1250 er en 
vanlig dimensjon i Rockfons og Chicago Metallics 
tyske sortiment, støttet begge selskapene meg 
på dette,” forklarer Raf Bervoets.

DEN INDRE FORVANDLINGEN DEN INDRE FORVANDLINGEN

VI MÅTTE FESTE 
DEN NEDHENGTE 
HIMLINGEN TIL 
DEN EKSISTERENDE 
OG FREDEDE 
TAKKONSTRUKSJONEN
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Prosjekt: t Kuipke Velodrome, Ghent, Belgia

Arkitekt: Arte & Deco Architecture and Planning

Montør: Calu

Himling: Rockfon Krios A 1250x1250

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Hook 850

DEN INDRE FORVANDLINGEN

Akustiske 
justeringer i 
forbindelse med 
ombygginger
Pascal Van Dort
Area Sales Manager, Rockfon Nederland
 
For hundre år siden sa den berømte tyske fysikeren 
og mikrobiologen Robert Koch (1834–1910) 
at "det vil komme en dag hvor mennesket vil 
måtte kjempe like hardt mot støy som han pleide 
å kjempe mot kolera og pest." Dette er i dag 
virkeligheten for alle som jobber i byggebransjen, 
hvor den store andelen tomme bygninger i mange 
byer fører til at antall renoveringsprosjekter 
av eksisterende bygninger vokser. Samtidig er 
behovet for god akustisk komfort voksende. 
Mange studier viser at halvparten av alle 
kontorarbeidere er misfornøyd med inneklimaet, 
og 60 % sier at støy er den viktigste kilden til 
forstyrrelser. Videre er en tredjedel av ansatte 
som arbeider i lokaler med dårlig akustikk mer 
utsatt for å utvikle arbeidsrelatert stress og 
søvnproblemer.

Hvor behagelig et rom oppfattes er i stor grad 
bestemt av de akustiske forholdene, som 
i stor grad påvirker konsentrasjonsevnen, 
orienteringsevnen og muligheten til å oppfatte lyd 
for dem som benytter lokalene. Det er også svært 
viktig å unngå den såkalte "cocktailpartyeffekten", 
hvor mennesker som arbeider i støyende 
omgivelser gradvis snakker høyere og høyere på 
grunn av det høye støynivået i rommet. Montering 
av en tradisjonell nedhengt akustisk himling kan 
utføre mirakler i slike situasjoner, men det er ikke 
alltid mulig på grunn av tekniske eller estetiske 
hensyn. I slike tilfeller tilbyr Rockfon ulike løsninger 
som Rockfon Eclipse akustiske flåter i forskjellige 
former og farger, Rockfon Contour vertikale 
akustiske bafler eller Infinity flåter, som kan settes 
sammen av forskjellige typer akustiske plater 
i kombinasjon med Chicago Metallic Infinity-
profiler.

DEN INDRE FORVANDLINGEN

PASCAL VAN DORT
Rockfon
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SKAPE
KOMFORT

Designere og huseiere bruker 

miljøvennlige bygningsteknikker til 

å skape interiører som tar komfort 

til neste nivå.  

 

Interessen for "grønne bygninger" vokser 

og blir stadig mer moden. Det er slutt på de 

tidene da man bare jaktet på sertifiseringer. 

Det man derimot ser er at både eiere og 

eiendomsutviklere ser etter bærekraftige 

løsninger for å gjøre bygningene til 

ansvarlige, lønnsomme og sunne steder å 

oppholde seg. 

 

Inneklima og komfort blir i stadig større grad 

integrert tidlig i designprosessen. Komfort 

går utover fysiske vurderinger og dekker 

også forhold som fleksibilitet og velvære. 

Målet er å kunne forutse hvordan bygningen 

vil bli benyttet i fremtiden, og ta designvalg 

i dag som ikke bare sikrer en bærekraftig 

bygning, men også at brukerne kan benytte 

bygningen på en bærekraftig måte.

SKAPE KOMFORT SKAPE KOMFORT
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Prosjekt: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Nederland

Arkitekt: LIAG architecten, NL

Montør: PBS, Oss 

Himling: Rockfon Krios 

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Hook 2850

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

SIKRE GOD LYD I BÆREKRAFTIGE 
BYGNINGER 
Denne delen inneholder eksempler på 
bygninger som ikke bare er bygd med tanke 
på miljøet, men som også sikrer en behagelig 
akustikk til personene som benytter dem. 
Dette fordi bygninger ikke bare skal ta 
hensyn til planeten, men også til personene 
som bruker dem, sier Gary Madaras, Ph.D. og 
akustikkekspert i Rockfon. 

Selv om konseptene bak miljøvennlige bygninger 
står stadig sterkere, blir ikke alltid viktigheten 
av lyd tillagt nok vekt. Tendensen til å fokusere 
utelukkende på å redusere miljøpåvirkningen 
kan medføre fare for at det legges for liten vekt 
på at bygningen skal holde lenge, inneklimaet 
og brannsikkerheten. Bærekraftige bygninger 
må også være komfortable og sikre bygninger, 
utformet for personene som bruker dem.

Men miljøvern er bare en del av det som ligger 
i bærekraftighet: "Mange mener at bevaring 
av naturressurser og miljøvern er de viktigste 
komponentene i bærekraftighet. De er selvsagt 
viktige, men det finnes også menneskelige 
komponenter," sier Gary Madaras. 

Likevel blir sosiale indikatorer på bærekraftighet, 
som brannsikkerhet og akustikk ofte oversett i 
diskusjoner om "grønne" bygninger. "Selv om 
en bygning er bygd med de mest bærekraftige 
materialene eller bruker lite energi, kan og bør 
det vurderes som en svikt i bærekraften hvis 
dette medfører sløsing med menneskelig kapital, 
som er svært verdifull”, forklarer Madaras. 

DEN SOSIALE KOMPONENTEN I BÆREKRAFT
Støy påvirker effektiviteten, relasjonene og 
vårt samlede velvære. På samme måte som 
enkelte andre sanser informerer hørselen oss 
om situasjonen vi befinner oss i og om den er 
trygg eller farlig. "Hørselsansen utgjør en del av 
vårt naturlige forsvar, og vi er ekstra følsomme 
for høye lyder. Disse kan virke skremmende på 
oss og føre til høyere hjerterytme, pustefrekvens 
og muskelspenninger," sier Gary Madaras. 
Men hørselen er den eneste sansen vi ikke kan 
stenge av, dette medfører at støy kan være svært 
stressende. 

"Stress kan påvirke både vårt kortsiktige og 
langsiktige velvære. Stress kan også vise seg 
på vår sosiale atferd og forholdene både på 
jobb og hjemme. Designerne må derfor gjøre 
seg kjent med og legge vekt på den effekten 
akustikk har på brukernes velvære og hvilke 
langsiktige økonomiske konsekvenser dette har 
for oppdragsgiverne. Akustikk handler ikke bare 
om å krysse av i et felt for å overholde en 
minimumsstandard," sier han. 

Ingen steder er dette mer synlig enn i 
helsesektoren. "Hvis pasientene ikke får 
restituert seg gjennom søvn, blir de liggende 
lenger på sykehus.  Samtidig trenger de mer 
smertestillende midler og har større risiko for 
å falle. Etter at de er skrevet ut er det større 
sannsynlighet for at de blir lagt inn igjen, som 
følge av komplikasjoner fra sykehusinnleggelsen. 
Dette er grunnen til at noen sykehus i USA 
blir kompensert delvis basert på hvor stille 
områdene rundt pasientenes rom er.

På samme måte kan støy og dårlig innendørs 
akustikk i stor grad påvirke læringsmiljøet på 
skoler. "Statistisk sett hører og forstår skolebarn 
bare 3 av 4 ord. Og jo yngre de er, desto mindre 
i stand er de til å fylle ut det manglende ordet," 
forklarer Madaras. Dårlig akustikk kan gjøre det 
vanskelig å kommunisere på en nøyaktig måte. 
Dette kan være et problem på skoler og vanlige 
arbeidsplasser, men på sykehus kan det være et 
spørsmål om liv eller død.

KOMMUNIKASJON OG EFFEKTIVITET 
Støy påvirker ikke bare vårt velvære, men også 
vår samlede produktivitet. Lønnskostnader er 
uten sammenligning den største utgiftsposten 
i de fleste virksomheter. Undersøkelser viser 
at opptil 90 % av en virksomhets ressurser blir 
brukt på lønnskostnader, 
mens mindre enn 10 % 
blir brukt på den fysiske 
arbeidsplassen.

"Så selv om mange synes 
at det er svært viktig å 
sørge for at teppet på 
gulvene eller treet på 
veggene kommer fra 
fornybare kilder, står 
denne typen miljøhensyn 
for mindre enn 10 % 
av ressursene som virksomheten benytter  
– resten er personalkostnader. Så hvis du 
virkelig ønsker å være bærekraftig, må du velge 
en balansert tilnærming som både inkluderer 
miljøhensyn, sosiale hensyn og en samlet 
lønnsomhetsvurdering," forklarer Madaras.

Siden lønnskostnadene står for en så stor andel av 
utgiftene, kan selv små endringer i den akustiske 
opplevelsen få stor betydning for virksomheten 
over tid. Derfor legger Madaras vekt på at eierne 
bør legge vekt på å sørge for bygninger som 
forbedrer det akustiske miljøet for brukerne. "Vi 
vet at kontoransatte bruker 62 % av dagen på å 
utføre stille arbeid, de har derfor stort behov for 
å kunne konsentrere seg.  
Denne virkeligheten kommer i konflikt 
med den generelle trenden i retning åpne 
kontorlandskaper. Hvis man blir kontinuerlig 
distrahert av støy, reduserer det effektiviteten. 

HVIS DU VIRKELIG ØNSKER Å 
VÆRE BÆREKRAFTIG, MÅ DU 
FOKUSERE PÅ EFFEKTIVITET OG 
EN LØNNSOM AVKASTNING 
PÅ INVESTERINGEN I 
MENNESKELIG KAPITAL

SKAPE KOMFORT SKAPE KOMFORT

GARY MADARAS, 
ROCKFON 
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Akustikk bør derfor være et tema som får stor 
oppmerksomhet når man tenker på bærekraft. 
Selv en liten forbedring i det akustiske miljøet 
kan forbedre medarbeiderenes produktivitet 
og begrense helserisikoen. Gevinsten er 
en økonomisk besparelse som overgår 
besparelsene med en effektivt designet og godt 
driftet bygning, sier han"

DESIGNET FOR BÆREKRAFT
"Noen av bygningsforskriftene og vurderings-
kriteriene for bærekraft dekker også sosiale 
faktorer som akustikk og brann, men incentivene 
reflekterer ennå ikke i tilstrekkelig grad innsatsen 
og kostnadene med forbedringer utover 
grunnkravene."

Dette legger mye av ansvaret over på arkitektene 
og interiørarkitektene. 
"Disse må avklare 
med eieren av byg-
ningen om man bare 
skal oppfylle grunn-
kravene eller optimal-
isere det akustiske 
miljøet. Men eierne 
vet ikke hvordan de 
skal forholde seg til 
dette på egen hånd, 
og det blir derfor in-
teriørarkitektenes ans-
var å informere dem 
om muligheten for 
forbedringer. "Så langt 
har bortprioritering 
av akustikk ført til ut-
vikling av bygninger 
som ofte prioriterer 
kostnadsoptimalisering over komforten til men-
neskene som bruker bygningene," sier han.

RESSURSFOKUSERT PRODUKSJON
Som de følgende sidene viser har arkitekter 
flere ulike grunner til å velge Rockfon 
himlingsplater laget av steinull for å oppfylle 
LEED, BREEAM og tilsvarende forskrifter. Noen 
kombinerer naturlig dagslys med de svært 
lysreflekterende egenskapene til platenes hvite 
overflate for å redusere behovet for elektrisk 
belysning, mens andre har innført de lokale 
gjennvinningsordningene fra ROCKWOOL og 
Rockfon, for å redusere avfallsmengden fra 
byggingen.

ROCKWOOL Group har de siste tre tiårene arbei-
det med å utvikle gjenvinningsplaner i mange 
land, hvor kasserte isolasjonsprodukter og him-
lingsplater kan gjenvinnes til nye produkter, 
uten at det går på bekostning av kvaliteten. For 

å tilfredsstille kundenes 
forventninger og fortsette 
vår kontinuerlige utvikling 
av flere bærekraftige akus-
tiske løsninger, leverer 
Rockfon nå miljødokumen-
tasjon, som dekker forhold 
som bl.a. andel gjenvunnet 
innhold, EPD-er, sertifikater 
på lavt utslipp og gjenvin-
ningsordninger.
 
Rockfon plater fremstilles 
av basalt, en tilnærmet 
ubegrenset ressurs. Og litt 
rekker langt: 1 m3 basalt 
rekker til 2200 m2 med 
15  mm Rockfon plater – 
eller nok til himlingen i 
13 klasserom. I tillegg til 

basalt benytter Rockfon gjenvunnet innhold, 
som betyr at Rockfons produkter består av opptil 
42 % gjenvunnet materiale. 

1% Energy costs

9%  Rental costs

 costs Quiet work

15% Meetings 
and interaction

6% Chores
3% Breaks

10% Phone calls

62%

BUSINESS OPERATION COSTS
Over a 10 year period

HOW DO WE SPEND OUR TIME AT WORK?

Sources:
Brill et al. for BOSTI Associates (2001): Disproving Widespread Myths About Workplace Design
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DU TRENGER EN 
BALANSERT 
TILNÆRMING SOM 
BÅDE INKLUDERER 
MILJØHENSYN, 
SOSIALE HENSYN 
OG EN SAMLET 
LØNNSOMHETS-
VURDERING
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LYCEUM SCHRAVENLANT –  
CRADLE TO CRADLE
Den nederlandske grunnskolen LYCEUM 
SCHRAVENLANT er det første skolebygget 
i Nederland som er tegnet og bygd etter 
cradle-to-cradle-prinsippene. Cradle-to-cradle-
filosofien er en helhetlig tilnærming til forbruk 
og byggeprosessen, og har som mål å skape 
løsninger som ikke bare er effektive, men også 
genererer null avfall, hvor brukte materialer 
blir gjenvunnet i andre produkter uten tap av 
kvalitet eller at det skaper ekstra avfall. 

Schiedam kommune har forpliktet seg til et 
ambisiøst mål om å redusere utslippet av 
karbondioksid fra kommunens bygninger, ta 
hensyn til hvor lenge en bygning er forventet å 
være i bruk og ta ansvar for det som skjer med 
bygningen når de ikke lenger er i bruk. Dette 
betyr at offentlige bygninger i Schiedam må 
kunne demonteres fullstendig når de skal rives 
og at materialene blir gitt nytt liv som forskjellige 
produkter. Med utgangspunkt i disse prinsippene 
om bærekraft, ble det først undersøkt om det 
gamle skolebygget kunne gis en ansiktsløftning, 
men det aller meste av materialene i den 
eksisterende bygningen fra 1960-tallet var langt 
fra bærekraftig. På samme måte som andre skoler 
som ble bygd på denne tiden hadde bygningen 
en gammeldags planløsning, og prisen for å 
bringe energiforbruket ned til et moderne nivå 
ville bli betydelig høyere enn kostnadene med å 
bygge nytt. 

Det Haag-baserte arkitektfirmaet LIAG 
architecten tok på seg prosjektet og de 
valgte en nyskapende tilnærming, som satte 
behovene og ideene til de 600 elevene i sentrum 
av tegneprosessen. I samarbeid med skolen 
gjennomførte arkitektfirmaet et 3-dagers 
prosjekt hvor elevene skulle tegne sin egen skole. 
Gjennom prosjektet fikk elevene lov til å besøke 
andre byggeprosjekter og foreslå løsninger som 
de deretter presenterte for de andre elevene, 

foreldrene og lokalmiljøet. Disse bidragene ble 
deretter inkludert i LIAGs designprosess. 

Resultatet ble en relativt liten, men 
fullstendig CO2-nøytral bygning med 
optimal temperaturregulering og ren luft, 
som tilfredsstiller de høyeste nederlandske 
standardene (Frisse Scholen Klasse A). 
Bygningen får strøm fra 120 solcellepaneler, 
toalettene skylles ned med vanlig vann og 
bygningen er laget fra gjenbrukt og gjenvunnet 
bygningsmateriale inkludert 30  000  m² 
Rockfon Krios D akustiske steinullplater, som 
gir en god akustisk atmosfære. En lang vegg 
av reinsdyrlav kombinert med den akustiske 
himlingen sørger for et behagelig akustisk miljø 
og regulerer luftfuktigheten i bygningen. 

Fokus på viktigheten av inneklima som del 
av diskusjonen rundt bærekraft overbeviste 
kommunestyret og skolestyret om at det var 
viktig å investere på dette området. Thomas Bögl 
fra LIAG architecten forklarer viktigheten av ikke 
bare å tenke på bærekraft som et spørsmål om 
å velge materialer med lav miljøpåvirkning: "En 
bygning er bare bærekraftig hvis den bidrar til 
den viktigste årsaken til at den finnes – i dette 
tilfellet utdanning. Her er et sunt inneklima helt 
nødvendig. 

En energivennlig bygning bygd av bærekraftige 
materialer er ikke per definisjon en sunn bygning, 
vi har derfor brukt mye tid på inneklimaet, hvor 
akustikk er en viktig faktor. Hvis lydnivået er 
lavt, blir brukerne mindre utsatt for stress, noe 
som fører til lavere fravær som følge av sykdom," 
fortsetter Bögl. Resultatet er en komfortabel 
og bærekraftig skole som er tilpasset den 
kommende utviklingen og som enkelt kan 
tilpasses nye læringsteknikker og behovet for å 
endre planløsningen. Dette sikrer at bygningen 
kan krympes eller utvides til fremtidige behov og 
potensielt fylle andre funksjoner, for eksempel 
gjennom å la lokalsamfunnet bruke idrettsalene 
og klasserommene utenfor ordinær skoletid. 

Se videoen og flere 
bilder på 
www.rockfon.no
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Prosjekt: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Nederland

Arkitekt: LIAG architecten, NL

Montør: PBS, Oss 

Himling: Rockfon Krios

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Bilder: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot 
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EN ENERGIVENNLIG BYGNING BYGD AV BÆREKRAFTIGE MATERIALER ER IKKE PER 
DEFINISJON EN SUNN BYGNING, VI HAR DERFOR BRUKT MYE TID PÅ INNEKLIMAET, 
HVOR AKUSTIKK ER EN VIKTIG FAKTOR
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SOUTHMEAD HOSPITAL –  
EN SUNN BYGGEPROSESS
SOUTHMEAD HOSPITAL, som nylig åpnet 
første byggetrinn, er en av de mest miljøvennlige 
bygningene av sin størrelse i Storbritannia. 
Smarte materialvalg og nye prosesser bidro til 
at sykehuset oppnådde ’excellent’ i BREEAM-
vurderingen. Arkitektene hadde som mål å 
bevege seg bort fra det firkantede uttrykket til 
vanlige nedhengte himlinger, samtidig som det 
var behov for himlinger med høy ytelse som 
reflekterte lyset og reduserte energiforbruket 
til kunstig belysning. Noe de oppnådde 
gjennom å fokusere både på estetikk og en 
bærekraftig bygning. Bygningen består av 
mange store vinduer og et stort glassatrium som 
fokuspunkt, arkitekturelementer som krever 
bygningsmaterialer som kunne sikre distribusjon 
av naturlig dagslys og gi jevn spredning av lys i 
operasjonsstuer og undersøkelsesrom. 

Entreprenøren Carillion oppfylte begge kravene 
ved å utstyre bygningen med Rockfon MediCare 
himlingsplater med skjulte kanter, for å skape et 
ensartet uttrykk og oppnå 86% lysrefleksjon. 
MediCare-sortimentet oppfyller hygienekravene 
og kravene til rengjøring i helseinstitusjoner 
og bidrar ikke til vekst av MRSA. Platene har 
lavt partikkelutslipp og har oppnådd Renroms-
klassifiseringen ISO klasse  4 for Rockfon 
MediCare Plus og ISO klasse  5 for Rockfon 
MediCare Standard. Denne løsningen oppfylte 
også sykehusledelsens krav til større gipskanter 
i rom og redusert omfang av himlinger med 
synlig profilsystem i den nye bygningen. 

Rockfon bidro også til den positive BREEAM-
vurderingen gjennom en reduksjon i 
avfallsmengden generert i byggeprosessen. 
Himlingsmontøren Carlton Ceilings & 
Partitions, Carillion, distributøren SIG Interiors, 
byggeleder og ROCKWOOL-fabrikken i Wales 
samarbeidet tett og utviklet en innovativ 
prosess for retur av alt byggeavfall inkludert 
ROCKWOOL isolasjonsplater, rørskåler og 
Rockfon himlingsplater til ROCKWOOL-fabrikken 
i Wales for upcycling til nye produkter. Ved å ta 
med avfall hver gang nye produkter ble levert 
til byggeplassen, oppnådde man reduserte 
transportkostnader, enklere adrministrasjon 
av materialer på lageret i Bristol og levering av 
avfall til ROCKWOOL for gjenvinning. Selv om 
de fleste ROCKWOOL fabrikker kan bearbeide 
avfall til fiber av samme kvalitet som fiber laget 
fra nye materialer, var dette det første og største 
prosjektet hvor flere byggefirmaer på samme 
byggeplass samarbeidet om å etablere en felles 
avfallsprosess. 

SKAPE KOMFORTSKAPE KOMFORT 
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Prosjekt: Southmead Hospital, Bristol, Storbritannia

Hovedentreprenør: Carillion

Himlingsmontør: Carlton Ceilings

Himlinger: Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Prosjekt: Orange City, Warsawa, Polen

Arkitekt: Fiszer Atelier 41

Himling: Rockfon Tropic E

SKAPE KOMFORTSKAPE KOMFORT 

40



ORANGE CITY – ORANSJE ER DET NYE GRØNT
Den velkjente telekommunikasjonsleverandøren ORANGE flyttet til 
sitt nye BREEAM-sertifiserte og miljøvennlige hovedkontor i Polens 
hovedstad Warszawa. Det er et av de største kontorkompleksene i 
byen, med kontorplass til 3500 personer på et gulvareal på 43 000 m2 
fordelt på fem bygninger på seks etasjer. Med en parkeringskjeller 
med plass til 1050 biler og 120 sykler, kantine med over 300 stoler, 
en matvarebutikk, kiosk, minibank, kafeteria, treningssenter, bilvask 
og hage, er det ikke rart at bygningen har fått tilnavnet Orange City.

Arkitektene Fiszer Atelier 41 tegnet prosjektet med en bestemt 
miljømessig, funksjonell og fleksibel visjon i tankene: "Konseptet var 
å tegne et fleksibelt lokale som kunne oppfylle svært strenge krav til 
varmebehandling og effektivt energiforbruk for å oppnå BREEAM-
vurderingen Excellent,” forklarer ledende arkitekt Piotr Bujnowski. 
Komplekset oppfyller kravene til energieffektivitet, grønne områder, 
energiforbruk til belysning, faktorer som påvirker de ansattes helse 
og løsninger for å redusere vannforbruket. 

Basert på behovet for effektivitet, fleksibilitet og bærekraft i alle 
aspekter av prosjektet, valgte arkitektene Rockfon Tropic E som 
himlingssystem for hele prosjektet: "Vi ønsket et system som 
var svært effektivt og kunne tilpasses på alle måter, fra tekniske 
egenskaper til fysisk størrelse. Rockfon-systemet fungerte både 
for cellekontorer og åpne kontolandskaper, samtidig som det ga 
et enhetlig uttrykk tilpasset fasaden. Systemet har førsteklasses 
lydabsorberende egenskaper, noe som er helt nødvendig i hektiske 
kontormiljøer. I tillegg er produktene tildelt miljøsertifiseringer, 
som understøtter vårt mål om å minimere miljøpåvirkningen og 
maksimere effektiviteten," fortsetter Bujnowski. 

SKAPE KOMFORT

I TILLEGG ER PRODUKTENE TILDELT MILJØSERTIFISERINGER, 
SOM UNDERSTØTTER VÅRT MÅL OM Å MINIMERE 
MILJØPÅVIRKNINGEN OG MAKSIMERE EFFEKTIVITETEN
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MANGE AV ARRANGEMENTENE 
VÅRE KAN VÆRE GANSKE 
STORE, VI HAR DERFOR 
ET STORT BEHOV FOR Å 
BEGRENSE STØY OG LEGGE 
TIL RETTE FOR PRIVATE 
SAMTALER
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Prosjekt: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada

Arkitekt: B + H Architects

Himling: Rockfon Koral

Foto: John Lynch, Bochsler Creative Solutions
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SKAPE KOMFORT 

Prosjekt: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada

Arkitekt: B + H Architects

Himling: Rockfon Koral

Foto: John Lynch, Bochsler Creative Solutions
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METRO TORONTO CONVENTION CENTRE 
(MTCC) – MILJØVENNLIGE KONFERANSER
MTCCS SØRLIGE BYGNING, lokalisert i sentrum av den 
canadiske byen Toronto, dekker et areal på mer enn 110 000 
m2 og kan fremvise et imponerende antall miljøtiltak iverksatt 
under restaureringsprosessen. Den eksisterende bygningen, 
som åpnet i 1997, er ikke lenger i overensstemmelse med MTCCs 
mål om å oppnå LEED® Canada-sertifiseringen for funksjonalitet 
og miljø, en streng og internasjonalt anerkjent sertifisering fra 
Canadian Green Building Council (CaGBC).

Over årene har MTCC utvidet fokus på miljø i planleggingen av 
ulike arrangementer, og tilbyr nå bærekraftige møtefasiliteter 
med energi fra fornybare kilder, null avfall, kortreist mat og 
karbonkvoter. Restaureringen ga muligheten for bruk av 
førsteklasses materialer for å sikre lavere karbonutslipp, noe 
som særlig oppnås gjennom bytte av større konstruksjoner 
som himlinger og gulv, endringer som kan ha stor innvirkning 
på lyd- og energiverdiene. "Det var viktig å velge gjennvunnede 
materialer med lav/ingen VOC for konferansesenteret," 
forklarer Joshua Jaikaran, MTCCs tekniske koordinator og 
prosjektkoordinator. 

Et av de viktigste områdene ble himlingen, som dekker 34 
møterom og 4 messehaller med en planløsning helt uten faste 
vegger. "Siden vi er Canadas største konferansesenter, kan 
mange av våre arrangementer være forholdsvis store. Behovet 
for å kontrollere støy og sikre at det er mulig med konfidensielle 
samtaler – fremfor at lyden skal trenge inn i tilstøtende rom, er 
helt essensielt," forklarer Jaikaran.

MTCC valgte Rockfon Koral til prosjektet på grunn av de gode 
akustiske egenskapene, høye innhold av gjenvunnet innhold, 
holdbarhet og lave vekt, lette tekstur og overflaten som er enkel 
å rengjøre. Jaikaran utdyper, "En hvit himling med glatt overflate 
og gode reflekterende egenskaper bidrar til å lyse opp lokalene, 
noe som potensielt kan gi redusert energiforbruk, redusert 
behov for kunstig belysning og et kjøligere lokale. 

SKAPE KOMFORT SKAPE KOMFORT
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Prosjekt: Hovedkontoret til UPM, Helsinki, Finland 

Arkitekt: Helin & Co. Architects 

Himling: Rockfon Krios
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MARIITTA HELINEVA 
HELIN & CO.

Prosjekt: Hovedkontoret til UPM, Helsinki, Finland

Arkitekt: Helin & Co. Architects 

Himling: Rockfon Krios

HOVEDKONTORET TIL 
UPM–  

LYST OG OVERSIKTLIG
Etter å hadde leid en fremtredende 
bygning i Helsinkis gamleby, flyttet 
UPM til et spesialbygd kontorbygg 
tegnet av Helin & Co Architects i 
Töölönlahti. Det nye hovedkontoret til 
den finske trevarefabrikanten er del av 
et større byutviklingsprosjekt. "UPM 
ønsket en bygning med moderne 

arkitektur, både funksjonelt og estetisk, et ønske 
som stammer fra selskapets lange historie som 
en av hjørnesteinenes i Finlands industrielle og 
sosiale utvikling," forklarer Mariitta Helineva fra 
Helin & Co. Den slående L-formede bygningen 
er vendt mot byen og ligger bak en stor forgård. 
Tre, særlig fra UPM, preger hele bygningen uten 
at dette går på bekostning av brannsikkerheten. 
Fasaden er dekket av finér, mens det på 
innsiden er omfattende bruk av tre i inventaret 
og trepaneler i himlinger og på vegger, samt 
trekomposittmaterialer på balkongene. På den 
vestlige fasaden sikres solbeskyttelsen fra det 
fine nettet benyttet i UPMs papirproduksjon. 
Disse tiltakene og andre, inkludert et avansert 
HVAC-system, bidro til at bygningen ble tildelt 
LEED Platinum-sertifiseringen. 

Interiøret er lett og lyst. Hjertet i bygningen er 
et stort atrium med kafé og et bladformet tomt 
areal, som slipper dagslys inn i bygningen. Vertikal 
LED-belysning leder tankene mot solstråler som 
trenger gjennom løvverket. Korridorene og 
arbeidsplassene er vendt mot atriet, slik at man 
er sikret ekstra dagslys. Den lette følelsen er 
videreført til arbeidsplassene, som alle er i form 
av åpne kontorlandskaper. "Dette sikrer enklere 
kommunikasjon på kontoret. Arbeidsplassen 
er blitt et møtepunkt for medarbeiderne fordi 
mange av dem er mye på reise eller arbeider på 
ulike lokasjoner," fortsetter Helineva. 

Her sikrer himlingsplater i metall i ulike 
konfigurasjoner både oppvarming og kjøling. 
Helineva: "Vi hadde behov for å integrere et 
akustisk himlingssystem med disse tekniske 
platene og Rockfon Krios var en velegnet 
løsning. Det er et system som sikrer enkel tilgang 
og god akustikk, og det har god kvalitet og er 
kostnadseffektivt." Med belysning og ventilasjon 
plassert i en 10 cm profil mellom platene, 
skapes en sammenhengende himling som 
bidrar til optimal akustisk og termisk komfort på 
arbeidsplassene. 

SKAPE KOMFORT SKAPE KOMFORT
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Både i idrettsarenaer 

og offentlige rom er 

akustikk en egenskap 

som skiller førsteklasses 

bygninger fra ordinære.  

 

De akustiske utfordringene i 

offentlige bygninger gjøres 

betydelig mer komplekse av 

størrelsen på bygningen og 

det store antallet mennesker 

som bruker dem. Bygninger 

som flyplasser, idrettsarenaer, 

offentlige svømmehaller, 

konferansesenter og gymsaler er 

ofte overfylt av mennesker.  

 

Akustikken må være tilpasset 

større ansamlinger og kunne 

sikre en behagelig atmosfære, 

som fremmer kommunikasjon 

mellom brukerne. Lyddesign er 

en sentral del av bygningens 

design. 
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SEIERSREKKE

Prosjekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg, Russland

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors

Himlinger og veggabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar,

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer
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Prosjekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg, Russland 

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Himlinger og veggabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, Rockfon 

MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

ATLANTIC SWIMMING POOLS – 
HOPP I BASSENGET
Avdelingene til kjeden ATLANTIC SWIMMING 
POOLS, som nylig åpnet i tre distrikter i St. Petersburg 
er del av en ambisiøs utbyggingsplan for 20 nye 
offentlige bassenger i St. Petersburg, Ufa og andre 
russiske byer. Senteret kombinerer et førsteklasses 
svømmeanlegg med treningssenter, legekontor, spa 
og skjønnhetssalonger, sportsbutikker og kafeer 
med sunn mat, for å gjøre trening enkelt tilgjengelig 
for alle innbyggere. Med ulike spesialtilbud for 
seniorer, idrettsutøvere, gravide, funksjonshemmede, 
mosjonister og barn, tilbyr Atlantic Pool noe for alle.

Med en så bred målgruppe, var det åpenbart viktig å 
kontrollere akustikken i bygningen. For å redusere støy 
og gjenklang i selve bassengområdet med tilhørende 
arealer, valgte sjefingeniør i OOO Techglavstroy 

Contractors, Eugene G. Ostanin, flere typer Rockfon-
produkter til himlingene og veggene. De nedhengte
himlingene ble utstyrt med en kombinasjon av
Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, Rockfon
MediCare og Rockfon Color-all. Rockfon Boxer
ble benyttet bade som himlings- og veggabsorbent.

Eugene G. Ostanin forklarer hvordan valget ble drevet 
frem av tekniske og estetiske hensyn: "De strenge 
kravene til ventilasjon i bassenger betyr at nedhengte 
himlinger kan bli deformerte eller at platene kan bli 
blåst bort av vinden hvis de bare er 7 eller 8 mm tykke. 
Rockfon plater er 15 til 20 mm, de har høy ytelse og 
er tilgjengelig i en rekke farger, som sikrer at vi kan 
finne en harmonisk kombinasjon av farger i himlingen, 
på veggene og flisene som benyttes i bassengene," 
forteller han. 
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DE HAR HØY YTELSE 
OG ER TILGJENGELIG I 
EN REKKE FARGER, 
SOM SIKRER AT VI KAN 
FINNE EN HARMONISK 
KOMBINASJON AV 
FARGER
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersborg, Russland

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors

Himlinger og veggabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, 

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer
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CLUB ONE – FOR VIKTIG TIL Å STENGE
UNION LEAGUE BOYS & GIRLS CLUBS spiller en viktig 
rolle med å hjelpe barna i bydelen Pilsen i Chicago både 
med lekser og trening, og det var derfor ikke aktuelt 
å stenge lokalene under den nylige renoveringen. I 
stedet samarbeidet Antunovich Associates design og 
medarbeiderne i Tandem Construction tett for å utarbeide 
en prosjektplan som påvirket aktivitetene minst mulig under 
det 19 måneder lange renoveringsprosjektet budsjettert til 
4,2 millioner USD, som skulle fordoble klubbens lokaler. "Vi 
delte prosjektet inn i faser slik at aktivitetene kunne fortsette 
i de opprinnelige lokalene under utbyggingen, før vi flyttet 
aktivitetene over til den nye delen mens den opprinnelige 
bygningen ble renovert,” forteller visepresident i Tandem 
Tony Andrews. 

Idrett utgjør en viktig del av klubbens aktiviteter, så for å 
oppfylle kravene til Club Ones gymsaler, anbefalte man 
Rockfon System Olympia Plus A Impact 1A, som kombinerer 
Rockfon Boxer himlingsplater med det slagfaste Chicago 
Metallic 50mm Bandraster profilsystem. Rockfon Boxer 
himlingsplater i steinull brukes over hele Europa, men 
hadde ennå ikke blitt lansert i USA. "Rockfon Boxer var 
nøyaktig det vi trengte i Union Leagues gymsal. Uten deres 
medarbeidere ville vi ikke ha fått vite om systemet," sier 
Antunovich Associates’ prosjektarkitekt Clark Christensen. 
"De strakk seg lenger enn man kan forvente for å kunne tilby 
den beste løsningen."

"I den renoverte gymsalen reduserte himlingen ikke den 
totale høyden på en måte som gjorde at man fikk følelsen 
av lav takhøyde. Systemet etterlot nok plass til elektriske 
installasjoner og sprinklersystemet, slik at vi slapp å montere 
noe over den eksisterende himlingen. Himlingen sikrer også 
bedre akustikk og reduserer lyden av barna som løper rundt. 
Det er et robust system med høy slagfasthet, slik at vi vet at 
det tåler treff av baller. Ved behov kan platene enkelt skiftes 
ut, forklarer Christensen. Tandems prosjektleder Brian Curtin 
legger til, "Montering av den første himlingen med høy 
slagfasthet i USA var en spennende opplevelse og givende 
prosjekt å være del av. Vi kommer til å se stadig flere av 
disse nedhengte himlingene i gym- og idrettsaler over hele 
landet."
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RADISSON BLU SOCHI HOTELS – 
OPPFYLLER ALLE BEHOV
I tillegg til å tilby reisende overnatting, tilbyr 
hoteller også både gjester og andre en rekke 
tjenester som beverting, velværetjenester, 
butikker, underholdning og konferanselokaler, 
for ikke å glemme de tekniske støttetjenestene. 
Med alle disse forskjellige tjenestene, blir hoteller 
lett små byer i seg selv. Dette er tilfellet for de to 
eksklusive nye Radisson Blu Hotels, bygd i Sotsji, 
Russland i anledning OL i 2014. RADISSON BLU 
RESORT & CONGRESS CENTER OG RADISSON 
BLU PARADISE & SPA SOCHI. Begge hotellene 
består av rundt 500 rom med plass til 750 gjester. 

Resort and Congress Centre spesialiserer seg 
på ulike arrangementer, mens Spa er rettet inn 
mot velvære og rekreasjon. Kompleksiteten 
i funksjoner og områder gir et tilsvarende 
sammensatt utvalg av materialer. For himlinger 
inkluderer dette estetiske, økonomiske og 
tekniske hensyn, inkludert brannsikkerhet, 
akustikk, helse og fuktmotstand. På hoteller 
hvor mange mennesker ferdes på samme sted er 
god akustikk helt nødvendig enten det er snakk 
om travle områder som lobbyer, restauranter 
og bankettsaler, eller stille korridorer og 
hotellrom. I begge hotellene består himlingene 

av Rockfon Sonar – med et samlet areal på ca. 
4000 m² – som er med på å sikre optimal akustisk 
komfort. I tillegg til støy generert av mennesker, 
må man også ta hensyn til lyd generert fra 
tekniske installasjoner. Alexei Blyznyuk, 
sjefingeniør fra hovedentreprenøren ZAO 
Hotel Development company forklarer: "Rør 
til vannforsyning og brannsystem er plassert i 
rommet bak himlingen på gjesterom og ellers på 
hotellet. Disse systemene genererer noe støy, så 
de akustiske egenskapene spilte en viktig rolle i 
valget av himlinger fra Rockfon." 

Med Sotsjis plassering langs Svartehavet var 
luftfuktighet et annet viktig hensyn som måtte 
ivaretas i valg av materialer. "Vi testet himlinger 
på fuktmotstand og sammenlignet Rockfon med 
produkter fra andre leverandører. Vi plasserte 
forskjellige prøver i beholdere med vann og 
sammenlignet resultatene. De andre himlingene 
gikk i oppløsning, mens Rockfon himlingsplater 
forble upåvirket," forklarer Blyznyuk. Til tross 
for det store formatet (1800x300 mm og 
1200x1200  mm), beholdt platene formen og 
forble rette, dette er egenskaper som er viktige 
for hoteller som skal benyttes over mange år.

SEIERSREKKE SEIERSREKKE
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VI PLASSERTE 
FORSKJELLIGE 
PRØVER I 
BEHOLDERE MED VANN 
OG SAMMENLIGNET  
RESULTATENE

Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersborg, Russland

Entreprenør: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors

Himlinger og veggabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, 

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer
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MEETING SQUARE BITSWIJK  
– EN MULTIFUNKSJONELL LØSNING
MEETING SQUARE BITSWIJK i byen Uden i Nederland 
ble etablert etter et initiativ fra lokalpolitikerne i Uden 
og realisert av eiendomsforvaltningsselskapet Zorg 
Brabant og det lokale boligbyggeselskapet, og er 
et senter som kombinerer utdanning, barnehage, 
helsestasjon, idrettsanlegg, kontorer og boliger. 
DAT Tilburg architects tegnet prosjektet, som skulle 
stimulere til samhandling mellom beboerne og tilby 
brukerne de nødvendige fasilitetene til at de vil ønske å 
bli boende lenger og ikke flytte ut når behovene endres. 
Bygningen har et åpent uttrykk, hvor funksjonene er 
organisert rundt en felles kjerne, inkludert en felles hall, 
et lekerom og hobbyområder.

For å tilfredsstille behovene til alle disse funksjonene 
måtte bygningen utstyres med en førsteklasses 
himling. "Denne bygningen skal fylle flere funksjoner, 
hvor idrettshallen er omgitt av en skole, eldreboliger 
og en stor kafé. Dette medfører at man trenger svært 
god kontroll over akustikken, særlig i himlingene," 
forklarer GertJan de Rooij, prosjektarkitekt i DAT 
Tilburg. Med tidligere erfaring med produktet fra andre 
prosjekter fant DAT Tilburg ut at de akustiske Rockfon 
Krios-platene var den ideelle løsningen for å balansere 
akustikken, samtidig som man tillot et naturlig 
luftventilasjonssystem på skolen.

I idrettshallen ønsket DAT Tilburg en solid himling som 
kunne balansere akustikken i større rom, samtidig som 
den skulle tåle støt fra baller. "Offentlige forskrifter for 
akustikk i idrettshaller er egentlig ikke så strenge. Men i 
praksis er det plagsomt hvis akustikken ikke er skikkelig 
gjennomtenkt," forklarer GertJan de Rooij. Løsningen ble  
Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A, som 
kombinerer Rockfon Boxer med høy slagfasthet samt 
enkel demontering takket være Chicago Metallic 
Bandraster profilene. "I Uden er det 7 meter opp til 
himlingen i idrettshallen, noe som setter ekstra krav 
til slagsfastheten. Det er rett og slett ikke en enkel 
oppgave å bytte ut eller justere en plate," sier han.

SEIERSREKKE

Prosjekt: Meeting Square Bitswijk, Uden, Nederland

Arkitekt: DAT Tilburg

Montører: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Himlinger: Rockfon Krios

SEIERSREKKE
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Prosjekt: Meeting Square Bitswijk, Uden, Nederland

Arkitekt: DAT Tilburg

Montører: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Himlinger: Rockfon Boxer

Montasjesystem: Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A

Profilsystem: Chicago Metallic Bandraster 3050

SEIERSREKKE

WILFRIED STESSEL 
Rockfon Rockfon 

System OlympiaPlus 
A Impact 1A
Wilfried Stessel, Manager of Development of
Grids and Accessories, Rockfon
 
Rockfon OlympiaPlus A Impact 1A er vårt system 
med ekstra slagfasthet – et system som ble 
utviklet for utsatte områder, som idrettshaller og 
skoler. Ved å kombinerer de hardføre og estetisk 
tiltalende Rockfon Boxer-platene med solide 
Bandraster-rammer, ønsket vi å utvikle et system 
som kunne motstå slag og støt fra baller, men 
som fremdeles skulle kunne demonteres. Alle 
som har måttet bytte en skadet plate høyt under 
taket i en idrettshall, vet at du trenger harde plater 
som ikke knekker og en monteringsramme som 
gjør det enkelt å bytte en plate hvis den likevel 
blir skadet. Denne tankegangen inspirerte oss 
til å justere Bandraster-rammen, slik at platene 
kunne bevege seg noe oppover for å absorbere 
støt, og for å kunne demontere platene ved 
å skyve bajonettkoblingene på rammen fra 
hovedstammen på Bandrater.

Systemet ble utviklet i tett samarbeid mellom 
Rockfon og Chicago Metallic, og da vi lanserte 
systemet i 2010 var det vårt første felles patent. I 
samsvar med EN13964D produktstandard, kan 
systemet tåle en kraft på 16,5 meter per sekund, 
som er den høyeste klassen for slagfasthet.

Jeg mener fortsatt at vi utviklet et unikt system 
som er det beste i sin kategori. For arkitekter betyr 
dette en svært konkurransedyktig kombinasjon 
av estetikk og de velkjente akustiske fordelene, 
brannsikkerheten og fuktighetsmotstanden til 
steinull. For montørene inkluderer fordelene rask 
montasje, siden rammene kan klikkes på plass 
uten bruk av verktøy straks hovedrammen er 
montert, enkel tilgang til skjulte installasjoner og 
enkel demontering.
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Prosjekt: Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam, Nederland

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Montør: Element binnenafbouw

Himlinger: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D, Rockfon 

Sonar D, Rockfon Hygienic Plus

NØYE GJENNOMTENKT NØYE GJENNOMTENKT
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N Ø Y E 
GJENNOM-
T E N K T

M oderne 

sykehusdesign 

setter pasientenes 

velbefinnende først og benytter 

ny kunnskap om planløsning, 

farger og materialer til å skape en 

behagelig atmosfære. 

 

Winston Churchill sa en gang: 

"Først former vi bygningene våre, 

deretter former de oss". Dette er 

virkelig sant for sykehus. Rollen 

til interiørdesign i pasientens 

velbefinnende er grundig 

dokumentert, men effekten av 

planløsningen på sykehusets 

effektivitet har vært mindre kjent.  

 

Avveining mellom pasientens 

beste og produktivitet kan 

være vanskelig, men flere store 

sykehus er opptatt av dette. 

De velger smart design og en 

fleksibel planløsning for sikre 

sykehus som kan tilpasses 

endrede teknologiske, kliniske og 

økonomiske vilkår. 

NØYE GJENNOMTENKT
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Prosjekt: Emma Barnesykehus, Amsterdam, Nederland

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Montør: Element binnenafbouw

Himlinger: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon 

Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hygienic Plus

HIMLINGEN
BIDRAR TIL Å SKAPE EN
FORGRUNN, ET 
SENTRUM OG EN 
BAKGRUNN

NØYE GJENNOMTENKT NØYE GJENNOMTENKT

Se videoen og flere 
bilder på 
www.rockfon.no
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EMMA BARNESYKEHUS –  
MED VERDEN PÅ UTSIDEN
Kontakt med omverdenen er viktig når man 
skal bli frisk fra sykdom, så da Delft-baserte 
OD205 Architectuur tegnet den omfattende 
ombyggingen av EMMA BARNESYKEHUS i 
Amsterdam, valgte de å gjøre integrasjon til det 
viktigste stikkordet for bygningen. Dette innebar 
at man skulle integrere pasientens opphold 
i deres dagligliv, pasientbehandlingen med 
spesialisert akademisk forskning og at bygningen 
skulle integreres med det omkringliggende 
bymiljøet. Den omfattende renoveringen, som 
fikk navnet Metamorphis, ble delt inn i tre faser 
over en periode på 10 år, hvorav den siste fasen 
nettopp er avsluttet. 

Metamorphosis er tegnet som en mikroby med 
gater, torg, lekeplasser og en kino, alt for å gi 
barna følelsen av å være en del av deres naturlige 
miljø. For å skape følelsen av at man ikke 
befinner seg på et sykehus, er veggene dekket 
av ulike illustrasjoner i lyse farger og morsomme 
tegneseriestriper tegnet av Hergé, mens store 
vinduer og utradisjonelle bygningsmaterialer 
er benyttet for å oppnå et imøtekommende og 

oversiktlig design. Ved hjelp av naturlig lys som 
det viktigste arkitektoniske hjelpemiddelet, 
monterte OD205 architectuur en monolittisk 
himling i den sentrale korridoren for å sørge for 
best mulig lys. Himlingen, som består av 2000 m2 
Rockfon Mono® Acoustic, er helt uten skjøter, 
noe som er unikt for et sykehus. 

Den ligner en gipshimling, men har samme 
brannsikkerhetsmessige og akustiske fordeler 
som steinull.

Pasientrommene er designet for å være fleksible 
og de har samme størrelse for alle aldergrupper, 
et valg som gjør det enkelt å endre bruksområdet 
hvis fremtidige behov skulle endres. Sykehuset 
ble tegnet med sterk vekt på at barna skulle få 
mulighet til å ha en så normal barndom som 
mulig, utvikle sosiale ferdigheter og forbli en del 
av samfunnet. Sykehuset bruker også lek aktivt 
i behandlingen og ønsker å inspirere barna 
til å gå ut av sykehusrommene og leke med 
fotballspillet, prøve videoveggene eller prøve 
seg på kjøkkenet. "Vi ønsker ikke at barna skal 
holde seg på rommene sine, vi ønsker at de skal 
utforske verden," sier arkitekt Peter Defesche i 
OD205 Architectuur.

NØYE GJENNOMTENKT NØYE GJENNOMTENKT
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MARIA MIDDELARES  
– ET SYKEHUS FOR FREMTIDEN
Ny medisinsk teknologi, nye teknikker og 
offentlige krav kan raskt endre behovene og til 
og med gjøre nye bygninger utdaterte. For å 
unngå dette, tegnet EGM og LLOX architecten  
det nye MARIA MIDDELARES-sykehuset i Gent, 
Belgia slik at man enkelt kunne gjøre om antall 
rom eller størrelsen på de 17 operasjonsstuene. 
Prosjektarkitekt  Laurent Van Damme fra LLOX 
architecten forklarer: "De første planene ble 
utarbeidet i 2003, men de er endret mange 
ganger siden den gang, siden teknikkene og 
ideene rundt helse og helsevern er i rask endring. 
Planløsningen er laget for å gi fleksibilitet til 
fremtidige utvidelser og gjøre det mulig å 
tilpasse sykehuset til den raske medisinske og 
tekniske utviklingen. Vi ønsket å unngå å måtte 
bygge ulike små sidebygninger eller små rom på 
toppen av hovedbygningen, siden dette ville ha 
ødelagt strukturen og arkitekturen." 

Det U-formede sykehuset består av tre store 
blokker, to parallelle blokker som bærer en tredje 
tverrgående blokk som huser ulike avdelinger. 
Mellom de to parallelle blokkene har et lyst og 
åpent atrium på to etasjer blitt gitt en sentral 
plassering i designet, for at alle pasientfunksjoner 
skal være enkelt tilgjengelig. "Moderne sykehus 
må være logisk organisert og de horisontale 
avstandene må være så små som mulig. Pasienter, 
besøkende og personale må kunne bevege seg 
fra en avdeling til en annen uten at det er for 
langt mellom avdelingene. Vertikal forflyttelse 
er konsentrert rundt ett heisområde sentralt 
plassert i atriet," forklarer Laurent Van Damme. 

Prosjekt: Maria Middelares sykehus, Ghent, Belgia

Arkitekt: LLOX architecten

Montør: Jansen finishings, Meeuwen

Himlinger:  Rockfon Sonar D, Rockfon Boxer, 

Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Hook 850

NØYE GJENNOMTENKT NØYE GJENNOMTENKT
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Det inviterende og tilgjengelige designet er ment å skape 
et "helende miljø" som utstråler ro og tillit, eksemplifisert i 
det lyse atriet og de mange terrassene som gir naturlig lys i 
bygningen. Pasienten spiller den viktigste rollen i den åpne 
og luftige bygningen, hvor majoriteten av de 629 sengene 
er plassert i enkeltrom med vinduer i full høyde. Denne 
åpenheten skaper et svært intenst forhold til miljøet rundt. 
Laurent Van Damme forteller: "Vi ønsket å skape følelsen 
av en park. Når du ligger i sengen eller sitter i stolen er 
du i tett kontakt med omgivelsene, luften og himmelen. 
Panoramautsikten gir en følelse av at man befinner seg i en 
vanlig bolig, med naturen som omgir den lokale bekken de 
Maaltebeek, og trafikken på R4-motorveien." 

For å ytterligere fremheve den lette følelsen i bygningen, 
valgte arkitektene hygieniske, enkle materialer, mens 
fargede elementer ble begrenset til enkeltstående møbler 
og gardiner. I tett samarbeid med sykehuset vedrørende 
praktiske og forskriftsmessige krav, valgte EMG og LLOX å 
benytte ulike typer Rockfon MediCare himlingsplater av 
steinull, i det 30 000 m² store lokalet. "Når man skal velge 
bygningsmateriale til et sykehus må man alltid balansere 
behovene for hygiene og renhet på den ene siden mot 
behovet for "varme" og en lun følelse på den andre siden. 
Til de faste elementene, som himlinger, tok vi et bevisst 
valg om å skape et enkelt trykk med materialer som er 
enkle å rengjøre og som har gode hygieniske egenskaper. 
For å oppnå et enhetlig uttrykk var det viktig å velge 
en produktgruppe med et tilstrekkelig stort sortiment," 
sier Laurent Van Damme. Det store sortimentet innenfor 
Rockfon MediCare-serien ga arkitektene friheten til å 
tilfredsstille ulike behov i forskjellige rom, som vaskbarhet, 
demonterbarhet og lufttetthet i operasjonsstuene, samtidig 
som bygningen beholder det felles visuelle uttrykket.

VI TOK ET BEVISST 
VALG OM Å SKAPE ET 
ENKELT UTTRYKK 
MED  MATERIALER SOM ER 
ENKLE Å RENGJØRE
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ST. LUKE’S HOSPITAL  
– MED OMTANKE FOR LOKALMILJØET
ST. LUKE’S HOSPITAL har fått sitt navn fra legenes 
skytshelgen og er ett av seks offentlige sykehus 
i Singapore. Sykehuset fyller gapet mellom 
primærhelsetjenesten og akuttbehandling på 
sykehus, og nesten 80 % av pasientene på det 
nærliggende National University Hospital som 
krever videre oppfølging, overføres til St. Lukes. 
Siden befolkningen i Singapore både vokser 
og blir stadig eldre, har Helsedepartementet 
utarbeidet en plan for hvordan man skal kunne 
motta det stigende antallet pasienter ved å 
utvide sykehuskapasiteten med 1800 ekstra 
sengeplasser innen 2020. 

Som del av denne planen ble et prosjekt for å 
utvide kapasiteten på St. Luke’s Hospital med 
48 senger, til totalt 233 senger, igangsatt i 2012. 
Det offentlige prosjektet til 14 millioner USD 
inkluderer en ny syv etasjer høy fløy, som skal gi 
rom for et dagrehabiliteringssenter, et apotek, en 
poliklinikk og administrative kontorer. Prosjektet 
er den første større utvidelsen av sykehuset siden 
det åpnet i 1996, og involverer også renovering 
av den eksisterende bygningen.

Til dette prosjektet hadde Design Architects 
behov for bygningsmaterialer som passet 
sammen med sykehusets eksisterende estetiske 
uttrykk og samtidig kan tåle det varme og 
fuktige klimaet i Singapore. I samarbeid med 
hovedentreprenøren TMG Projects og Rockfon-
distributøren Welmate, ble det besluttet at 
Rockfon MediCare- serien, med sin formstabilitet 
i opptil 100 % luftfuktighet var en perfekt 
match til himlingene på pasientrommene. 
MediCare-serien er laget av steinull, kan motstå 
bakterievekst og produktene finnes i et bredt 
utvalg av kanter. Fellesområdene ble utstyrt 
med Rockfon Pacific himlingsplater, som 
har samme visuelle uttrykk og tåler like høy 
luftfuktighet, til en konkurransedyktig pris.

NØYE GJENNOMTENKT

Prosjekt: St. Luke’s Hospital, Singapore

Arkitekt: Design Architects

Hovedentreprenør: TMG Projects

Himlinger: Rockfon MediCare, Rockfon Pacific

NØYE GJENNOMTENKT
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Rockfon MediCare
Michel Soria
Regional Marketing Manager, Southern Europe, Rockfon

Kravene til bygningsmaterialene som skal brukes på 
helseinstitusjoner er svært strenge, så vi utviklet Rockfon 
MediCare-serien for å gjøre fordelene med steinull tilgjengelig 
for sykehus og andre helseinstitusjoner. Alle platene i Rockfon 
MediCare-serien er bygd på de velkjente akustiske fordelene, 
de brannhemmende egenskapene og fuktighetsmotstanden til 
steinull, samtidig som de er estetisk tiltalende, enkle å rengjøre og 
MRSA-resistente. Alle Rockfon MediCare himlingsplater er tilgjengelig 
med A-kant, mens Rockfon MediCare Standard og Rockfon MediCare 
Plus himlingsplater også er tilgjengelig med E-kant. Videre er Rockfon 
MediCare Plus himlingsplater også tilgjengelig med skjult X-kant.

Basert på vår kunnskap om at ulike 
rom på et sykehus setter ulike krav til 
himlingen, utviklet vi fire typer Rockfon 
MediCare himlingsplater. Til områder 
med krav til grunnleggende hygiene og 
renhold som pasientrom, administrative 
områder, venterom og kontorer, utviklet 
vi Rockfon MediCare Standard, som er 
klassifisert med bakteriologisk klasse B5 
og B10. Etter hvert som hygienekravene 
og kravene til desinfisering øker – for 
eksempel i akuttmottak, fødestuer, rom for 
småkirurgi, røntgenrom, laboratorier og korridorer – anbefalte vi bruk av 
Rockfon MediCare Plus (bakteriologisk klasse B1)

Vårt Rockfon MediCare Air-system (bakteriologisk klasse B1 og B5) 
har en lufttett membran på baksiden og forseglede kanter egnet 
for høyrisikoområder som operasjonsstuer, oppvåkningsrom og 
intensivavdelinger, hvor man kontrollerer lufttrykket for å forhindre 
spredning av infeksjoner. I høyrisikoområder hvor lufttrykket kontrolleres 
for å forhindre spredning av infeksjoner og hvor det er svært høye krav 
til renhold – inkludert operasjonsstuer, akuttmottak, vaskerom og 

intensivavdelinger – anbefalte vi Rockfon MediCare 
Block-systemet, som består av fullt integrerte 
plater med en luft- og vanntett ubevegelig film og 
som er klassifisert med bakteriologisk klasse B1 og 
ISO rent rom klasse 2. 

Chicago Metallic 
korrosjonsbestandige 
profilsystemer
Erik van Bouwel
Certification and Technical Data Manager, Rockfon

Enkelte miljøer krever profilsystemer med bedre egenskaper enn det 
som tilbys av standardprofiler. Disse miljøene er vanligvis kjennetegnet 
av høy luftfuktighet og temperatur, for eksempel i offentlige bassenger 
eller garderober og ulike helseinstitusjoner, eller har høye hygieniske 
krav, som i tilfellet med sykehus og klinikker. I slike tilfeller kan korrosjon 
på metalldeler representere en fare som bør unngås ved å montere 
nedhengte himlinger med korrosjonssikre profiler (ECR-profiler). 

I henhold til produktstandarden EN 
13964 er vårt sortiment klassifisert i 
de fire klassene A, B, C og D, hvor B er 
standardvalget under vanlige forhold som 
boligblokker, skoler, kontorer og butikker. 
I miljøer som har en relativ luftfuktighet 
på over 90 % med risiko for danning av 
kondens, betyr dette at klasse C profiler 
bør brukes, mens klasse D skal brukes i 
enda mer krevende miljøer. 

Våre klasse C og D profiler med tilbehør 
er beskyttet på begge sider med sink, primer og polyestermaling, med 
100 gram sink per m2 for klasse C og 275 gram for klasse D, eller med 
en annen overflatebehandling med tilsvarende egenskaper. Klasse D 
systemer gir høyere grad av beskyttelse enn klasse C, og må tilpasses 
hvert enkelt prosjekt. Dette betyr at hver gang vi arbeider med klasse D 
profiler, vurderer vi forholdene og bruker vår erfaring til å sørge for at 
systemet er egnet til formålet.

MICHEL SORIA
Rockfon

ERIK VAN BOUWEL
Rockfon

NØYE GJENNOMTENKTNØYE GJENNOMTENKT

Prosjekt: Emma Barnesykehus, Amsterdam, Nederland

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Montør: Element binnenafbouw

Himlinger: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, 

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

kontorlandskaper er blitt 

normen for kontorer, viser 

noen av de nyeste prosjektene at de 

er langt fra normale. 

 

Det er en fin linje mellom effektivitet 

og produktivitet. Det å klemme flere 

mennesker inn på mindre plass kan 

forbedre de økonomiske resultatene, 

men til hvilken kostnad for 

produktiviteten til hver enkelt? Hva 

skjer når utformingen av et lokale 

hemmer de ansatte, eller i verste fall 

undergraver verdiskapningen? 

 

Mer enn noen gang spiller den 

fysiske arbeidsplassen en viktig rolle 

i arbeidslivet. Arbeidsplassen må 

utvikles kontinuerlig og utfordre 

tradisjonelle tanker for å holde følge 

med endringene i forretningslivet. 

ÅPEN FOR BUSINESS
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ÅPEN FOR BUSINESS

Prosjekt: Statoils kontor, Sandsli, Bergen

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto AS

Himling: Rockfon Krios dB 44

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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STATOIL SANDSLI – 
TILPASSING AV KONTORENE 
Som del av en større satsing utvidet STATOIL 
hovedkontoret på Sandsli utenfor Bergen med 
en ny bygning på 42 000 m², som ga plass til 
1000 ansatte som tidligere var spredd over 
hele byen. For å sikre optimal samhandling og 
informasjonsdeling mellom de ansatte, ble en 
modulær og fleksibel åpen kontorløsning tegnet 
av arkitekt Niels Torp. 

Arkitekturen er sentrert rundt ideen av et stillas 
fremfor en fast bygning, hvor 22 "fabrikker" 
er etablert for å gi hver avdeling tilsvarende 
funksjonelle arealer tilpasset deres behov. "Hver 
fabrikk er tegnet med seksjoner på 3 m x 3 m 
fordelt over 1000 m2, med samme gulv, himlinger 
og vegger som kan flyttes etter behov," forklarer 
Jarle Jenssen fra Acusto, ansvarlig for montering 
av interiøret. "Disse hovedelementene måtte 
demonstrere topp resultater på områdene 
sikkerhet, kvalitet og fleksibilitet, siden Statoil 
ønsket en bestemt løsning som kunne leve opp 

til selskapets langsiktige vekststrategier." Solide 
vegger og glassvegger kan flyttes for å lage ulike 
løsninger tilpasset hver enkelt avdeling, hvor 
noen har behov for flere møterom mens andre 
har behov for flere arbeidsplasser.

Med et stort åpent areal med flyttbare vegger 
stilles det store krav til gulv og himlinger, for 
å sikre en behagelig akustikk. Rockfon fikk i 
oppdrag å levere 23 000 m² Rockfon Krios dB 44 
himlingsplater med A- og D-kanter, på grunn 
av produktets svært gode lydabsorberende 
kvaliteter, samt enkle montering og 
demontering. "Vi valgte Rockfon fordi vi 
visste at Krios dB var ledende på markedet for 
lydisolerende himlinger. Den andre faktoren 
som avgjorde valget var mengden vi måtte 
ha, vi hadde behov for en leverandør som vi 
kunne stole på at kunne levere det nødvendige 
volumet på avtalt tidspunkt. Rockfon kunne 
også levere medfølgende dokumentasjon på 
miljøegenskapene til selskapets produkter, 
noe Statoil var opptatt av på alle områder fra 
materialer til transport," sier Jenssen. 

ÅPEN FOR BUSINESS ÅPEN FOR BUSINESS
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Prosjekt: Statoils kontor, Sandsli, Bergen

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto

Himling: Rockfon Krios dB 44

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

VI VALGTE ROCKFON FORDI VI VISSTE AT 
KRIOS dB VAR LEDENDE PÅ MARKEDET FOR 
LYDISOLERENDE HIMLINGER

ÅPEN FOR BUSINESS ÅPEN FOR BUSINESS
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Prosjekt: Statoil kontor Bergen, Sandsli

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Montør: Acusto AS

Himling: Rockfon Krios dB 44

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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TECHNICOLOR CAMPUS – 
ET INNOVASJONSNAV
Medie- og underholdningsselskapet TECHNI
COLOR flyttet nylig sitt nye forsknings- og 
utviklingssenter i Rennes i den nordvestlige 
delen av Frankrike. Det nye komplekset på 18 
000 m2 huser 550 forskere og utviklere, og har 
som mål å stimulere til utveksling av forskere og 
studenter over hele verden. 

Det Paris-baserte designstudioet Devillers et 
Associés tegnet komplekset for at det skulle 
stimulere til kreativitet og overholde strenge 
miljøstandarder og standarder for energiforbruk. 
Hoveddesignet fokuserer på store rettvinklede 
blokker med en lav paviljong i midten. Fasaden 
på førsteetasjen består stort sett av glass, for 
å sikre et åpent og imøtekommende uttrykk. 
Lenger opp i etasjene oppnår man et tyngre 
inntrykk gjennom bruk av farger og materialer. 

Et interessant vindusarrangement skaper et 
dynamisk eksteriør gjennom en kombinasjon av 
rektangulære vinduer i ulik størrelse. På innsiden 
fokuserte arkitektene på funksjonalitet og 
komfort, for å inspirere til innovasjon. 

"Arkitektene hadde en svært klar idé knyttet 
til himlingen. Den måtte passe sammen med 
fasaden, leveres med et modulbasert system som 
passer til profilene og tilby den best tenkelige 
akustiske komforten," sier Rockfons salgssjef 
Olivier Cretois. "Vi valgte Rockfon Krios-serien 
fordi det var den perfekte løsningen med et 
stort utvalg av kanter og størrelser. Rockfon 
kunne også levere spesielle moduler i størrelse 
1350x600 mm og 1200x600 mm for å skli inn i 
det uttrykket vi ønsket å oppnå, samtidig som 
dette ikke måtte gå på bekostning av kvaliteten," 
forklarer Cretois. For å sikre perfekt passform 
leverte Rockfon også 1220 mm x 150 mm 
Chicago Metallic Bandraster 3150 profilsystem.

Prosjekt: Technicolor Campus, Rennes, Frankrike

Arkitekt: Devillers et Associés

Himling: Rockfon Krios

Profilsystem: Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150
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Prosjekt: Hovedkontoret til Ziraat Bank, Istanbul, Tyrkia

Arkitekt: ERA Architecture

Himlinger: Rockfon Sonar A, Rockfon Koral E

Profilsystem: Chicago Metallic T24 1819

ZIRAAT BANKS HOVEDKONTOR – 
TID ER PENGER
Mens Tyrkias hovedstad Istanbul gjør seg klar for det 
nye HOVEDKONTORET TIL ZIRAAT BANK i byens 
finansdistrikt, fikk ERA Architecture i oppdrag å sørge 
for innredning av de midlertidige kontorlokalene, som 
skulle sørge for full drift inntil den store flyttingen. 
Et areal på 12 000 m2 ble renovert innvendig over 
en periode på bare to måneder, for å gi plass til alle 
bankens avdelinger med deres unike behov.

I tillegg til å tegne et fullt funksjonelt lokale til 
landets største bank, inkludert lokaler til IT-, drifts- 
og kredittavdelingen, måtte arkitektene finne plass 
til bankens kundesenter, med deres spesielle behov 
for akustikk. "Hovedutfordringen med ombyggingen 
var at bygningen måtte overholde en lang rekke 
krav knyttet til alt fra organisasjonsstruktur til mer 
funksjonelle krav knyttet til drift av kundesenteret," 
forklarer  Ekim Orhan Ismi, seniorarkitekt og 
prosjektleder i ERA Architecture.

"De lydabsorberende egenskapene til materialet 
i himlingsplatene har en direkte effekt på den 
daglige komforten til personene som jobber i og 
rundt kundesenteret," sier Ismi. Rockfon Sonar A og 
Rockfon Koral E himlingsplater ble valgt som løsning 
for å skape et optimalt akustisk miljø for prosjektet: 
"Vi hadde behov for et modulært himlingssystem 
med svært gode akustiske og brannhemmende 
egenskaper, som kunne monteres på kort tid. 
Produkter fra Rockfon ble foreslått og vi gikk for denne 
løsningen fordi de var helt i overensstemmelse med 
våre forventninger," fortsetter Ismi.

VI HADDE BEHOV FOR ET MODULÆRT 
HIMLINGSSYSTEM MED SVÆRT 
GODE AKUSTISKE OG 
BRANNHEMMENDE EGENSKAPER
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Prosjekt: Kontorene til Citrix, København, Danmark

Arkitekt: Zeso Architects

Himling: Rockfon Cosmos

Montasjesystem: Rockfon System B screw/hook
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Prosjekt: Kontorene til Citrix, København, Danmark

Arkitekt: Zeso Architects

Himling: Rockfon Cosmos

Montasjesystem: Rockfon System B screw/hook

KONTORENE TIL CITRIX SYSTEMS 
– KONTOR MED UTSIKT
Lokalisert i Vesterbro, København reflekterer det 
nye kontoret til CITRIX designet av Zeso Architects 
nabolagets historie som industriområde. Området 
var tidligere okkupert av fabrikker og slakterier, 
men er nå oppdatert med trendy spisesteder og 
designbutikker. Plassert på taket av områdets 
høyeste bygning kan det nyrenoverte toetasjes 
kontorlokalet by på en spektakulær utsikt over 
byen. Innredningen minner om ombygde 
loftsleiligheter i New York og fremstår som et åpent 
kontorlandskap med et industrielt preg. Det åpne 
kontorlandskapet med plass til rundt 100 ansatte 
suppleres av flere atskilte møterom og uformelle 
møtearealer. 

Mens konseptet omfavner den rå, industrielle 
kvaliteten til lokalet, var det like viktig å skape 
et varmt og komfortabelt arbeidsmiljø. Denne 
balansen sikres gjennom nøye gjennomtenkte 
materialer, bruk av dagslys og modernisert 
akustikk. "Valget av "rå" materialer kombinert 
med myke og varme møbler og detaljer forener 
fortiden med nåtiden," forklarer Claus Høeg Olsen 
fra Zeso Architects. "For eksempel kombineres 
betongheller og synllige betongbjelker med 
finérvegger/-dører og akustiske tekstiler." Store 
mengder dagslys når dypt inn i kontorarealet 
takket være store vindusfasader, som reduserer 
strømforbruket knyttet til belysning.

I et åpent kontorlandskap med høyt støynivå 
er det helt nødvendig å løse støyproblemene 
for å sikre optimal akustikk, her spiller det nye 
akustikkdempende betonggulvet og de akustiske 
himlingene en viktig rolle. Himlingene består av 
ca. 1200 m2 Rockfon Cosmos, et lett produkt med 
svært høy lydabsorpsjon. I tillegg til produktets 
akustiske fordeler, bidro Rockfon Cosmos' 
industrielle uttrykk til at løsningen gled perfekt 
inn i interiøret. "Vi valgte Rockfon Cosmos i hvitt 
på grunn av himlingens akustiske fordeler og 
enkle, urbane uttrykk. Overflaten passer godt inn 
sammen med de eksisterende bjelkene og søylene 
i betong. En annen fordel var at vi kunne skjule 
de elektriske installasjonene over platene, som 
er enkle både å montere og demontere," forteller 
Claus Høeg Olsen.

ÅPEN FOR BUSINESS ÅPEN FOR BUSINESS

CLAUS HØEG OLSEN, 
ZESO ARCHITECTS
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"RÅ" MATERIALER KOMBINERT 
MED MYKE OG VARME 
MØBLER OG DETALJER 
FORENER FORTIDEN MED NÅTIDEN
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KONTORENE TIL DATEA  
– LYDRENOVERING
Sorgenfri, en bydel nord for København, huser 
to kontorbygg eid av Danica Properties. Begge 
kontorbygningene har fått et nytt uttrykk ved 
hjelp av arkitektene i AG5. Oppgaven de fikk var å 
tegne kontorer som var skreddersydd til leietakerne 
TRYGHEDSGRUPPEN, et forsikringsselskap og 
DELEGATE, et selskap som leverer forretningsløsninger. 
De to leietakerne hadde ulike funksjonelle og estetiske 
ønsker, og arkitektene fikk dermed muligheten til å lage 
individuelle og brukervennlige løsninger.

Den opprinnelige planløsningen ble delt inn i en 
kombinasjon av enkeltkontorer og kontorlandskaper. 
Foreldede materialer ble byttet ut med nye overflater, 
ny belysning, nye vinduer og installasjoner. Ved å endre 
gulvet og himlingen oppnådde man at bygningen 
fikk en ny identitet tilpasset leietakerne: "For Delegate 
ønsket vi et industrielt uttrykk og benyttet svevende 
himlinger og hos TryghedsGruppen ønsket vi et mer 
elegant uttrykk med en nedhengt himling fra vegg til 
vegg," forklarer Martin Lykkegård fra AG5.

En viktig faktor i prosjektet var muligheten til å 
forbedre akustikken i lokalene. Prosjektlederne hos 
DATEA og AG5 Architects valgte å benytte Rockfon 
Sonar X himlingsplater i lokalene til TryghedsGruppen 
og Rockfon Sonar X som flåteløsning hos Delegate. 
"Vi har benyttet Rockfon himlingssystemer mange 
ganger, og vi var derfor sikre på at vi kunne levere 
en førsteklasses akustisk løsning med plater i ulike 
størrelser. Det diskrete og enkle uttrykket til de hvite 
himlingsplatene er visuelt tiltalende og platene har 
svær gode lydabsorberende kvaliteter," sier Lykkegård.

ÅPEN FOR BUSINESS ÅPEN FOR BUSINESS
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Prosjekt: Kontorene til DATEA, Sorgenfri, Danmark 

Arkitekt: AG5 

Himlinger: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar X som flåter 

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890

THOMAS VILMAR
Rockfon Rockfon Sonar X

Thomas Vilmar,  
Sales Director, Denmark & Finland, Rockfon
 
Nedhengte himlinger er velegnet i mange typer 
bygninger, men noen ganger har kundene våre 
behov for løsninger med fordelene til steinull 
kombinert med et mer enhetlig uttrykk  
enn det man får med en klassisk modul himling. 
Hvis platene må kunne demonteres, for eksempel 
for å få tilgang til installasjoner bak himlingen, er 
Rockfon Sonar X et godt valg. Ved første øyekast 
ser Rockfon himlinger med X-kant overhodet ikke 
ut som en modul himling. For å oppnå dette glatte, 
nesten monolitiske designet reduserte vi skjøten 
mellom platene med 25 prosent. Rockfon Sonar X 
leverer optimal lydabsorbering for en komfortabel 
akustikk, brannsikkerhet, fuktighetsmotstand og 
enkelt vedlikehold. Dette er virkelig plater som 
leverer.

Det er enkelt å integrere standardbelysning 
og ventilasjon med Rockfon Sonar X, men vi 
samarbeider også med belysningsprodusenter 
for å skape spesialtilpassede løsninger til våre 
systemer med X-kant, som går langt utover de 
tradisjonelle firkantede og runde installasjonene. 
Noen av dem kombinerer til og med ventilasjon og 
belysning i samme installasjon, slik at himlingen 
blir mer ryddig. Med den raske, fleksible og 
effektive monteringen er Rockfon Sonar X perfekt 
for både nye prosjekter og renoveringsprosjekter 
gjennom bruk av eksisterende T24 profilsystemer. 
Platene kan enten monteres ved bruk av løsninger 
for tradisjonelle nedhengte himlinger eller 
monteres direkte med våre unike X-kant klips. Den 
siste løsningen gir en installasjonshøyde på kun 
31 mm, samtidig som himlingen fremdeles kan 
demonteres. 

Rockfon Sonar X har en klassisk glatt, hvit 
overflate uten “retningsbestemt tekstur”. Dette 
medfører at man står fritt til å kombinere plater 
av ulik størrelse og rotere platene slik at de passer 
inn i hjørner eller sette sammen ulike mønstre. 
Andre skjulte profilsystemer krever vanligvis 
spesielle vurderinger og tiltak for plassering og 
tilskjæring av platene, men det symmetriske 
designet til Rockfon Sonar X sikrer svært rask 
montering. Under den vakre, nesten monolittiske 
himlingen kan det skjule seg en rekke skjulte 
installasjoner. Rockfon Sonar X gir deg enkel 
tilgang og vedlikehold, men først og fremst får du 
et tiltalende uttrykk.
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Prosjekt: Sørlandssenteret, Kristiansand

Arkitekt: LPO Architects

Montør: Bico Bygg og Innredning AS

Himlinger: Rockfon Sonar X

Profilsystem: Chicago Metallic  T24 Click 2890
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MER I VENTE

MER
I

VENTE

Stilt overfor konkurransen 

fra nettbutikker, har 

fysiske butikker begynt 

å se på hvordan de kan skape 

fantastiske handleopplevelser. 

 

Effekten av konkurransen 

fra Internett er kanskje mest 

synlig i en butikk i lokalmiljøet. 

Netthandel har fundamentalt 

endret kundenes ferd mot et 

kjøp, og butikkeierne må derfor 

sikre at butikkene oppfattes 

som attraktive gjennom å skape 

fysiske rom som går utover selve 

kjøpet.  

 

Butikkeierne prøver å skape 

en ny handleopplevelse i form 

av en sensorisk opplevelse, 

som nettbutikker ikke kan tilby 

kundene. I denne kampen kan 

atmosfæren i og designet av 

en butikk være den avgjørende 

faktoren for å sikre større 

omsetning, generere mer trafikk 

og øke kundelojaliteten.

MER I VENTE
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SØRLANDSSENTERET  
– EN SAMMENHENGENDE 
SHOPPINGOPPLEVELSE

Allsidighet, fleksibilitet og sammenheng er 
sentrale faktorer for design av kjøpesenter. Dette 
var også tilfellet for SØRLANDSSENTERET, 
Norges største kjøpesenter lokalisert i 
Sørlandsparken, like utenfor Kristiansand. Den 
112 500 m² store bygningen er tegnet av LPO 
Arkitekter, og består både av det renoverte 
eksisterende senteret og en ny fløy, hvor den 
skulpturelle formen er integrert i det bølgende 
landskapet. Utgangspunktet for interiøret 
var ønsket om en lys og luftig atmosfære for å 
fremheve handleopplevelsen. Dette var særlig 
aktuelt for fellesarealene hvor gjestene kan 
sette seg ned mellom butikkbesøkene. Her var 
målet å skape en rolig atmosfære med utsikt til 
omgivelsene og andre etasjer, samt sikre rikelig 
med dagslys. 

Et rent design dominert av hvitt og bruken 
av enkle, nøytrale materialer tilfører interiøret 
sammenheng, kontinuitet og klarhet. Rockfon 
Sonar X (med skjult X-kant) ble benyttet i 
fellesarealene, en løsning som oppfyller både 
estetiske og funksjonelle krav. 

Rockfon Sonar X gjorde det mulig å skape en 
stor og kontinuerlig hvit himling, som styrker 
følelsen av lys og forbedrer akustikken over 
restaurantområdet (1200 m²) og i det fem 
etasjer høye atriet (1000 m²). Minimale glipper 
mellom plater og integrasjon av belysning og 
andre installasjoner sikrer et sammenhengende 
uttrykk. Det demonterbare systemet er 
særlig godt egnet i restaurantområdet, siden 
man unngår tidkrevende ombygginger når 
konseptene endres. 

I det norske klimaet sikrer bruk av Rockfon-
produkter at man unngår sprekker i himlingen 
som følge av at stålstrukturen i taket gir etter for 
presset av store snømengder. Dette ga kortere 
byggetid og økt sikkerhet siden systemet 
enkelt kunne monteres i det høye atriet kun 
ved bruk av mekaniske lifter i stedet for stillas. 
"Himlingene fra Rockfon passer godt inn i det 
samlede designet," sier Øystein Sjøstrand fra 
LPO Arkitekter. "De er ideelle i situasjoner hvor 
en stor, uavbrutt himlingsflate er nødvendig, 
installasjonen er særlig krevende og allsidighet 
er påkrevd."

MER I VENTE MER I VENTE
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DE ER IDEELLE I SITUASJONER 
HVOR EN STOR UAVBRUTT  
HIMLINGSFLATE ER 
NØDVENDIG

Prosjekt: Sørlandssenteret, Kristiansand

Arkitekt: LPO Arkitekter

Montør: Bico Bygg og Innredning AS

Himling: Rockfon Sonar X

Profilsystem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Prosjekt: The Loop, Antwerpen, Belgia

Design: JosdeVries

Himling: Rockfon Sonar D

Profilsystem: Chicago Metallic Infinity

HANDLEOPPLEVELSEN 
MÅ VÆRE BEHAGELIG, OG 
AKUSTIKK SPILLER EN 
STOR ROLLE I DETTE

MER I VENTE

86



THE LOOP – FREMTIDENS 
SHOPPINGOPPLEVELSE
I oktober 2013 åpnet RetailDetail, en ledende 
belgisk portal og plattform for handelsnæringen 
dørene til handleopplevelsesplattformen THE 
LOOP. Senteret tilbyr en levende simulering 
av fremtidige handlekonsepter, basert på 
kundereisen til fremtidige kunder, hvor 
forhandlere og leverandører på en visuell og 
enkelt forståelig måte kan se hvordan kundene 
vil foreta kjøpsbeslutninger i fremtiden. 
Jorg Snoeck, CEO i RetailDetail forklarer: 
"Den besøkende opplever hele kundereisen 
gjennom kundens øyne, samtidig som han også 
har muligheten til å se situasjonen gjennom 
forhandlerens eller produsentens øyne. Denne 
reisen viser hva de kan forvente seg fra fremtidige 
handlekonsepter."

Designkontoret JosdeVries, med spesial-
kompetanse på design av butikker, bidro i 
utviklingen av konseptet og vil også fremover 
være involvert for å sikre at konseptet forblir 
dynamisk og nytt. "Handelsnæringen har utviklet 
seg enormt de siste årene og står overfor mange 
utfordringer. Forbrukerne handler på en annen 
måte enn de gjorde tidligere. Kjøpsprosessen er 
svært fragmentert. Det handler ikke lenger om 
fysiske butikker, men en kundereise som går over 
flere kanaler hvor forbrukeren bestemmer hvor, 
når og hvordan de foretar kjøpet. I dag går vi til 
matvarebutikken med en handleliste skrevet på 
papir, for å fylle opp kjøleskapet etter at vi har 
tatt en titt i tilbudsavisene. Men med Google 

Glasses, kroppsskanning, droner, smarttelefoner, 
3D-skrivere og nettbutikker, vil morgendagen 
bli annerledes. Kjøleskapet vil fortelle oss hva 
vi trenger og varene i butikkene vil automatisk 
finne oss," forklarer Snoeck.

THE LOOP er en permanent installasjon med 
stadig nye tema, for å inspirere handelsnæringen. 
Til den permanente strukturen som omgir de 
ulike utstillingene, ble Rockfon valgt til å levere 
et av selskapets mest innovative produkter 
Chicago Metallic Infinity, som tilbyr et 
endeløst antall muligheter og full designfrihet. 
Viktigheten av å bruke bærekraftige produkter 
som kontrollerer akustikken i næringsbygg 
kommer til å øke i årene som kommer, mener 
han. "Handleopplevelsen må fremfor alt være 
behagelig, og akustikk spiller en stor rolle i dette. 
Lyd har blitt et viktig element i kjøpeopplevelsen, 
og det er dermed blitt viktig på isolere støy, 
håndtere lydnivået og sikre god akustikk. I 
tillegg har Rockfon en bærekraftig tilnærming til 
markedet, et tema som bare vil bli mer viktig i 
årene som kommer."

Ifølge Snoeck vil fremtidens butikker ikke bare 
fokusere på hvilke varer de har i hyllene, men 
også på å skape et helhetlig handlemiljø som 
støtter merkevaren. "Alle aspekter av interiøret 
bidrar til suksessen til et konsept. Rockfon er en 
velkjent og ledende aktør i handelsnæringen. Et 
selskap som passer perfekt for visjonen vi har for 
fremtidens handel." 
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Prosjekt: CineWorld, ulike steder i Storbritannia

Entreprenør: Britannia Construction

Montør: D&G Ceilings 

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

Montasjesystem: Rockfon System XL T24 A/E

Profilsystem: Spesialfarget Chicago Metallic T24 Click 2890

HIMLINGEN SER PEN UT 
OG CINEWORLD ER 
SVÆRT FORNØYD MED DET 
UTFØRTE ARBEIDET
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CINEWORLD 
 – ET SORT/HVITT VALG
Innredningen i et kinobygg spiller en sentral 
rolle i kundenes opplevelse og god akustikk 
er helt nødvendig for å sikre at man kan få en 
god lydopplevelse av filmen. Så da den britiske 
kinokjeden CINEWORLD åpnet sine nye 
kinoer, ønsket de et design som skulle skape 
minneverdige opplevelser for kinogjengerne. 
Dette innebar at designet måtte være både 
visuelt og lydmessig behagelig. 

Utviklingsdirektør hos Britannia Construction, 
Philip McCabe, anbefalte at kinosalene skulle 
utstyres med Rockfon Color-all plater i fargen 
Charcoal, for å forbedre surroundlyden. Den 
matte svartfargen til Charcoal-fleecen skaper et 
mørkt miljø, som hindrer at lys fra prosjektøren 
reflekteres på skjermen. "Rockfon Color-all 
himlingsplater er perfekte til denne typen 
prosjekter. De oppfyller alle kravene til akustikk 
og design til et høyteknologisk kinosenter," sier 
McCabe. 

Platene ble montert med profilsystemet 
Chicago Metallic T24 Click 2890 i sort, og de 
ble montert diagonalt i forhold til veggene for å 
oppnå et dramatisk mønster. Rockfon Color-all 
platene ble montert i Rockfon System XL T24 
A/E som grunnet dimensjonene på tverrprofilen, 
gir en hurtigere installasjon og bruk av færre 
pendler. David Gardiner fra monteringsfirmaet 
D&G Ceilings forklarer at Rockfon-systemet 
er svært godt egnet for montering av platene, 
en montering som ellers ville ha vært svært 
tidkrevende: "Himlingene i de store kinosalene 
heller og kan ha en dybde på opptil 6  m, noe 
som gjør montering av pendlene som holder 
profilsystemet svært tidkrevende. Himlingen 
ser pen ut og Cineworld er svært fornøyd med 
det utførte arbeidet." Systemet sikrer også enkel 
integrasjon av ulike installasjoner på grunn av 
den økte avstanden mellom opphengspendlene, 
og åpner opp for flere designmuligheter ved 
bruk av større moduler. 

For å skape et imøtekommende, moderne 
uttrykk i de nye kinoene, ble foajeene i de 
nye kompleksene utrustet med 15 mm tykke 
Rockfon Tropic plater i steinull. Disse platene har 
en glatt hvit overflate for optimal lysrefleksjon. 
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HURTIGMATRESTAURANT  
– MED FARGER PÅ MENYEN
Rockfon bidro til de ambisiøse miljømålene 
til en velkjent internasjonal hurtigmatkjede 
under verdens største idrettsarrangement, 
De olympiske leker i 2012. To midlertidige 
restauranter ble etablert for å servere mat 
både til utøvere og besøkende under lekene. 
Gitt prosjektets midlertidige natur, var målet 
at man skulle unngå avfall. Av denne grunn 
ble absolutt alle deler av bygningen gjenbrukt 
eller gjenvunnet. Elementer som møbler og 
kjøkkenutstyr, lyspærer og lysbrytere ble brukt 
på nytt i nye og eksisterende restauranter i 
Storbritannia etter at lekene var avsluttet. 

Dette utgjorde rundt 75 % av bygningen, mens 
nesten alt annet ble gjenvunnet, inkludert 
himlingsplatene fra Rockfon. Rockfon Color-
all-serien ble valgt på grunn av sine akustiske 
egenskaper, estetikk og enkle montering, og 
ikke minst fordi de er 100 % gjenvinnbare. 
Rundt 1200 m2 Rockfon Color-all himlingsplater 
i fargen Charcoal (1200x600mm) ble spesifisert 
for bruk i den større restauranten og 480 m2  
Rockfon Color-all i fargen Chalk ble montert i det 
mindre utsalget.

I hurtigmatrestauranter med et stort antall 
gjester, er det svært viktig å sørge for 
himlingsplater med gode lydabsorberende 
egenskaper, sammen med god brannsikkerhet 
og motstandsevne mot fuktighet. 

Bruk av Rockfon Color-all åpnet for design av 
et interiør med fargede himlinger som passet 
perfekt til restaurantens profilfarger. I dette 
prosjektet var himlingsplatene svært utsatt 
for skader etter demontering. Dette gjorde 
det svært vanskelig å gjenbruke dem, slik at 
man heller valgte å gjenvinne platene. De fullt 
gjenvinnbare Rockfon himlingsplatene ble 
returnert til ROCKWOOLs produksjonsanlegg og 
behandlet via selskapets up-cyclingsprosess. 

Rockfon samarbeidet tett med hoved-
entreprenøren Barlow Group med koordinering 
av retur av himlingssplater til ROCKWOOLs 
fabrikk i Sør-Wales da restaurantene ble lagt 
ned. De 24 pallene med returnert materiale 
ble deretter knust og blandet sammen med 
råmaterialer, for å lage nye ROCKWOOL-
produkter av samme høye kvalitet. 
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ROCKFON COLOR-ALL ÅPNET FOR DESIGN AV FARGEDE 
HIMLINGER SOM PASSET PERFEKT TIL RESTAURANTENS 
PROFILFARGER
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MER I VENTE MER I VENTE?JENNY BROOKES
Rockfon Rockfon Color-all 

Special
Jenny Brookes,  
UK Area Marketing Manager, Rockfon
 
Vi vet at bruken av farger kan gi en betydelig 
forbedring av designet og atmosfæren i et rom, 
vi valgte derfor i 2013 å utvikle Rockfon Color-
all®-serien, for å gjøre fargede himlinger enkelt 
tilgjengelig. Serien tilbyr 34 vakre farger organisert 
etter seks tema med forskjellige toner med 
referanser fra moderne designtrender. Disse 34 
fargene er tilgjengelig i en lang rekke størrelser og 
med forskjellige typer kanter, alt med en forbedret 
glatt og matt fleeceoverflate, som viser fargene 
med sitt virkelige uttrykk.

Men vi la også merke til at interiørarkitektene 
fremdeles ønsket et bredere utvalg av 
spesialtilpassede farger. Med inspirasjon fra ulike 
elementer i dagliglivet, var standardutvalget på 
34 farger ikke nok til å tilby den fleksibiliteten de 
ønsket. Dette var bakgrunnen for utvidelsen av 
Rockfon Color-all-serien med vår skreddersydde 
fargetjeneste  Rockfon Color-all Special. 

Gjennom bruk av Natural Colour System®© (NCS) 
på alle trinn i produksjonsprosessen, gir Color-all 
Special-tjenesten interiørarkitekter friheten til å 
spesifisere himlinger og matchende profilsystemer 
i fritt valgt farge og få en perfekt fargematch 
hver gang. Kundene trenger bare å gi oss NCS-
referansen, så gjør vi resten.

Prosjekt: Quick Service Restaurant, London, Storbritannia

Hovedentreprenør: Barlow Group

Himlinger: Rockfon Color-all Charcoal og Chalk

Profilsystem: Fargematchende Chicago Metallic T24 Click 2890
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Rockfon® er et registreret varemerke 
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19

0484 Oslo
Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
Fax: 22 15 91 78
www.rockfon.no
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