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Rockfon – Lyden av god læring.

Rockfon akustiske løsninger 
gjør mer enn å redusere støy. 
De bidrar også til å skape bedre 
læringsmiljøer og oppholdssteder 
både for elever, barnehagebarn 
og ansatte. Et sted hvor lek, læring 
og konsentrasjon er satt i fokus. 

Rockfon akustiske himlinger og 
veggabsorbenter reduserer ikke bare 
støy, noen av produktene reflekterer 
til og med dagslys for å spare energi 
og for å skape et behagelig og sunt 
miljø. Det å ha god akustikk og 
godt dagslys er viktig for å kunne 
absorbere kunnskap på en god måte.

Produktene er laget av steinull og 
danner dermed ingen grobunn for 
mikroorganismer og de absorberer 
heller ikke vann. Dette gjør at 
innemiljøet både for de minste 
barna, elever, studenter og ansatte i 
de forskjellige institusjonene er godt.

UTDANNING
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Barnehage- og skolebygg

BARNEHAGE- OG SKOLEBYGG  er 
et av de områdene vi er gode på. Det å skape gode 
miljøer for lek og læring samt en god arbeidsplass for 
de ansatte er viktig.  

Skoler omfatter en rekke områder som blant annet 
klasserom, gymsaler, kantiner og kontorer, alle med 
sine bestemte behov.  En skole er oppholdssted for 
et mangfold av personer med stor spredning i alder 
både blant elever og lærere, og kan derfor være et 
komplisert og krevende arkitektonisk prosjekt.

Det å skape miljøer der mennesker trives og har det 
bra er viktig for at elevene skal absorbere kunnskap 
på en bedre måte samt at de ansatte skal ha et godt 
arbeidsmiljø. 

EKSTRA HØYE KRAV 
Enten skolen er et nybygg eller et 
rehabiliteringsprosjekt, er den bygget for langsiktig 
bruk og er nødt til å ta høyde for fremtidige behov. På 
grunn av dette må bygningsmaterialene være enkle å 
vedlikeholde, fleksible og robuste. 

ET GODT LÆRINGSMILJØ 

De senere årene er det gjennomført en rekke studier 
som har sett nøye på hvordan et skolebygg virker inn 
på elevene, både hvordan det fremmer og hindrer 
læringsprosessen. Vi ser blant annet at for mye støy kan 
påvirke elevenes helse, tankemønster og den generelle 
akademiske prestasjonen.

Enten skolen benytter klassiske undervisnings-metoder 
eller mer dynamiske samarbeidsformer er det viktig 
at støynivået i klasserommet er tilfredsstillende. 
Det påvirker lærernes evne til å formidle kunnskap 
og elevenes evne til å lære. En studie av hvordan 
støyforurensning i klasserommene virker inn på den 
akademiske prestasjonen viste at testresultatene 
begynte å vise en negativ trend når lydnivået ble 
høyere enn 41db. Et forskningsteam i Frankrike fant ut 
at for hver 10db økning i støyforurensning scoret elever 
på 8-9 år i snitt 5,5 poeng lavere på nasjonale tester. 

For å gjøre støyforholdene i klassene bedre er vi nødt 
til å designe læringsmiljøer med produkter som bidrar 
til å regulere og absorbere lyden. 
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HOLDBARHET OG SIKKERHET
Skoler har helt spesielle utfordringer i forhold til f. eks. 
kontorbygg. Det er en mye røffere bruk, og det er 
viktig at flatene er holdbare og sikre. Derfor er det å 
benytte slagfaste produkter i en del arealer nødvendig 
for å skape et trygt og varig skolebygg. 

DESIGN OG LEDELSE  
Utfordringene ved å skape et fleksibelt og moderne 
skolebygg innebærer at beslutningene rundt design 
og byggemåte må tas ut fra et langsiktig perspektiv, 
som oppmuntrer til en optimalisering som letter 
vedlikeholdet av bygget og legger større vekt på å 
finne de rette produktene.

BYGGE MED TANKE PÅ SUKSESS  

Gjennom å forstå hvilke krav som stilles til et bygg og 
hvordan det vil påvirke menneskene som oppholder 
seg der, kan vi redusere eller også eliminere eventuelle 
negative effekter. Ved å tilpasse et klasserom ved hjelp 
av lydabsorberende og holdbare materialer beskytter 
vi elevene og skaper et læringsmiljø beregnet for 
suksess. 

SMÅ GRYTER HAR OGSÅ ØRER   
For at barn skal kunne utvikle talespråk er de avhengig 
av å kunne høre hva som blir sagt. Ved å oppfatte 
omgivelseslyder lærer barnet å orientere seg og det 
skaper forventninger og erfaringer som er nødvendig 
for utvikling og for å kunne føle seg trygg. Derfor er 
det viktig at vi beskytter små barn mot støy og høye 
lyder. Barnehager har derfor de strengeste krav når det 
gjelder romakustikk.    
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Produktanbefalinger og romfordeling
For andre produkter enn de som er satt opp i tabellen, klikk på linkene i hver kategori.
Tabellen gjengir grenseverdier i NS 8175-2019. Ihht. TEK 17 gjelder fortsatt NS 8175-2012, pr. 01.07.2020.  

Lydklasser for bygninger til undervisningsformål og skolefritidsordning – Romakustikk.
For fotnoter se NS 8175 – Tabell 10. 

Type bruksområde Lydklasse C Anbefalte produkter Montasjesystem

I undervisningsroma) b) sløydsal, 
oppholdsrom i SFO/AKSf) T≤ 0,5

Rockfon® Koral™

Rockfon VertiQ® Veggabsorbent

Andre produkter

Rockfon® System T24 A, E™

Rockfon® System VertiQ C Wall™

Andre systemer
I undervisningsrom høyere enn 3.0 meter Th ≤ 0,20xh

Rockfon® Koral™

Rockfon® Universal™ Baffle 

Rockfon VertiQ® Veggabsorbent

Andre produkter

Rockfon® System T24 A, E™

Rockfon® System Universal Baffle™

Rockfon® System VertiQ® C Wall™

Andre systemer

I større undervisningsrom/auditoriumd)  
og undervisnings- og personalrome)

(se merknad 1)
Th ≤ 0,20xh

I undervisningslandskap b) e) T≤ 0,4

I undervisningslandskap b) e) STI≤0,7

I trapperom T≤ 0,8

Rockfon® Koral™

Rockfon® Cosmos™

Andre produkter 

Rockfon® System T24 A, E™

Rockfon® System B Adhesive™

Andre systemer

I gymnastikksal, svømmehall c, rom med 
støyende aktiviteter, fellesareal og korridor

Th ≤  0,20xh

 
Rockfon® Boxer™

Rockfon® Hygienic™ 

Rockfon® Universal™ Baffle 

Rockfon VertiQ® Veggabsorbent

Andre produkter

Rockfon® System T24 A Impact 2A 3A™

Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™

Rockfon® System T24 A ECR™

Rockfon® System Universal Baffle™

Rockfon®  System VertiQ C Wall™

Andre systemer

I garderober Th ≤  0,30xh

 Rockfon® Koral™

Rockfon® Hygienic™

Andre produkter

Rockfon® System T24 A, E™

Rockfon® System T24 A ECR™

Andre systemer

Lydklasser for bygninger til barnehager – Romakustikk.
For fotnoter se NS 8175 – Tabell 16. 

Oppholdsrom, fellesgang, fellesareal
i barnehage a) T≤ 0,4 Rockfon® Koral™

Rockfon VertiQ® Veggabsorbent

Andre produkter

Rockfon® System T24 A, E™

Rockfon® System VertiQ® C Wall™

Andre systemerOppholdsrom i barnehage med romhøyde 
Over 3.0 meter a) Th≤0,16xh

I trapperom T≤ 0,8

Rockfon® Koral™

Rockfon® Cosmos™

Andre produkter 

Rockfon® System T24 A, E™

Rockfon® System B Adhesive™

Andre systemer

Dette er våre anbefalinger, men ingen prosjekter er like. Derfor er det viktig at man 
følger kravene satt i de enkelte prosjekter. Rockfon er ikke ansvarlig for valgte løsninger, 
men bidrar gjerne med råd og tips underveis i hele prosjektets gjennomføringsfase.

UTDANNING
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Rengjøringsanbefalinger

Produkt Vask og vedlikehold

Rockfon® Koral™
Overflaten kan støvsuges med en myk børste, den kan også rengjøres ved bruk av en fuktig klut eller svamp 
med et lett basisk rengjøringsmiddel (pH mellom 7 og 9) uten alkohol, ammoniakk eller klor.

Rockfon® Hygienic™

Støvsuging, Fuktig klut, Damp (2 ganger årlig), Desinfisering: Motstår fortynnede oppløsninger av ammoniakk, 
klor, kvaternær ammonium og hydrogenperoxid, Skumrensning ved lavt trykk, Høytrykksrensning: Maksimalt 
trykk er 80 bar ved en avstand på 1 meter, og vannet bør som min. spres i en vinkel på 30°. I bruksområder, 
hvor høytrykksrensning er påkrevd, skal himlingsplatene festes og forsegles til profilsystemet med en 
silikonforsegler, som inneholder soppdrepende midler.

Rockfon® Cosmos™
Overflaten kan støvsuges med en myk børste, den kan også rengjøres ved bruk av en fuktig klut eller svamp 
med et lett basisk rengjøringsmiddel (pH mellom 7 og 9) uten alkohol, ammoniakk eller klor.

Rockfon® Boxer™
Overflaten kan støvsuges med en myk børste, den kan også rengjøres ved bruk av en fuktig klut eller svamp 
med et lett basisk rengjøringsmiddel (pH mellom 7 og 9) uten alkohol, ammoniakk eller klor.

Rockfon VertiQ® Overflaten kan støvsuges med en myk børste.

Rockfon® Universal™ Baffle Overflaten kan støvsuges med en myk børste.

UTDANNING
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Rockfon® Koral™

Rockfon Koral komplett sortiment av formater til 
delvis skjulte og synlige profilløsninger. Den har 
en estetisk hvit, mikrostrukturert overflate og kan 
rengjøres med støvsuger eller fuktig klut. 

Rockfon Koral har også en 100 mm som gir 
ekstra god lydabsorpsjon i både høye og lave 
frekvensområder. Rockfon Koral Tenor gir en 
høyere lyd-absorpsjon i lave frekvensområder og 
lavere absorpsjon i høye frekvens-områder. Koral 
finnes også i 40 mm.

EGENSKAPER

• Kan kombinere flere tykkelser (15-100 mm) 
•  Rengjøres med støvsuger og fuktig klut
•  Komplett system for delvis skjulte  

og synlige profiler
• Brannhemmende
• Bærekraftig
• God lydabsorpsjon 

GOD LYD FOR ALLE FORHOLD

Koralserien er laget spesielt for skoler, 
foredragssaler, musikklokaler m.m. Rockfon 
Koral er et produkt der du kan kombinere 
alt fra 15 mm til 100 mm tykkelse samt Koral 
Tenor og allikevel få et helhetlig utseende. 
I tillegg løser Koral de fleste lydforhold i et 
undervisningsmiljø

ROCKFON®

SYSTEM T24 A, E™

SYSTEMBESKRIVELSE

ROCKFON®

SYSTEM XL T24 A, E™

SYSTEMBESKRIVELSE

BESKRIVELSES-
GENERATOR

ROCKFON KORAL
DATABLAD

ROCKFON KORAL 100 MM
DATABLAD

ROCKFON KORAL TENOR
DATABLAD

ROCKFON KORAL
EPD

ROCKFON KORAL 100 MM
EPD

ROCKFON KORAL TENOR
EPD

Source: - The Department of Building Engineering & Surveying van de Herriot-Watt Uni-
versity,  Edinburgh: “Speech Intelligibility in Classrooms” -  Shield, B.M. and Dockrell, J.E.: 
The effects of environmental and classroom noise on the academic attainments of primary 
school children. Journal of the Acoustical Society of America 123(1), 133-144, USA (2008)

Visste du at ...  på skoler 
kan opptil 70% av 
konsonantene som 
lærerne bruker ikke 
høres av elevene.

Visste du at ...  for hver 10dB økning 
scoret elever på 8-9 år i snitt 5,5 
poeng lavere ved nasjonale prøver.

UTDANNING
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•  Estetisk hvit, mikrostrukturert overflate. 

•  Kan rengjøres med fuktig klut og 
støvsuges.

•  Høy lydabsorpsjon, brannklasse A1 og 
formstabil selv ved en luftfuktighet på 
opptil 100%.

•  Koral 100 mm gir ekstra god 
lydabsorpsjon i både høye og 
lave frekvenser i en enkelt plate. 

•  Rockfon Koral 100mm har samme 
overflate som vanlig Koral. 

•  Høy lydabsorpsjon, brannklasse 
A1 og formstabil selv ved en 
luftfuktighet på opptil 100%.

•  Rockfon Koral Tenor er velegnet til 
installasjon sammen med standard Rockfon 
Koral f.eks. i foredragssaler, musikklokaler 
og større klasselokaler for å oppnå 
optimale akustiske forhold

•  Kan rengjøres med fuktig klut og støvsuges.

•  Høy lydabsorpsjon, brannklasse A1 og 
formstabil selv ved en luftfuktighet på 
opptil 100%.

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for 
mikroorganismer. 

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for 
mikroorganismer. 

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for 
mikroorganismer. 

Rockfon® Koral™ 100 mm

Rockfon® Koral™ Tenor 

Rockfon® Koral™

Lydabsorpsjon    
αw: opp til 1,0 (Klasse A)

Reaksjon på brann
A1

Lysrefleksjon
86%

Miljø                    
Fullt ut gjenanvendelig

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 1/C/0N

Termisk isolering                                      
Varmeledingsevne 40mm: D = 37 mW/mK

Termisk isolering                                      
Varmeledingsevne: D = 37 mW/mK           

Termisk isolering                                      
Varmeledingsevne: D = 37 mW/mK           

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut

Lydabsorpsjon    
αw: 1,00 (Klasse A)

Lydabsorpsjon    
αw: opp til 0,60 (Klasse C)

Reaksjon på brann
A1

Reaksjon på brann
A1

Lysrefleksjon      
86%

Miljø                    
Fullt ut gjenanvendelig

Miljø                    
Fullt ut gjenanvendelig

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 1/C/0N

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 1/C/0N

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut

UTDANNING
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Rockfon® Hygienic™

Rockfon Hygienic er laget spesielt 
med tanke på lokaler hvor det 
produseres mat slik som skolekjøkken, 
næringsmiddelindustrien, laboratorier 
etc. Rockfon Hygienic tåler litt 
tøffere renhold som f. eks. med 
høytrykkspyler og desinfisering. 

Rockfon Hygienic blir også ofte brukt 
i dusjer, svømmeanlegg etc. der 
direkte vannsprut kan forekomme.  

ROCKFON®

SYSTEM T24 A, E™

SYSTEMBESKRIVELSE

ROCKFON®

SYSTEM XL T24 A, E™

SYSTEMBESKRIVELSE

BESKRIVELSES-
GENERATOR

ROCKFON HYGIENIC
DATABLAD

ROCKFON HYGIENIC
EPD

I noen arealer kan det være formålstjenlig å benytte Rockfon Hygienic selv om det ikke er 
definerte krav til dette. Dette fordi den tåler direkte vannsprut kontra en vanlig himling. 
For eksempel er rom for vannlek i barnehager et typisk areal der dette kan være lurt. 

•  En holdbar og spesialbehandlet 
overflate til krevende miljøer, som ikke 
opptar vanndamp fra omgivelsene. 

•  Slitesterk overflate som tåler 
høytrykkspyling.

•  Høy lydabsorpsjon (Klasse A) og 
høyeste brannklasse (A1) 

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for 
mikroorganismer. 

Rockfon® Hygienic™

Lydabsorpsjon    
αw: 1,0 (Klasse A)

Reaksjon på brann
A1

Lysrefleksjon
85%

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 

Overflateholdbarhet
Forbedret holdbarhet og  
resistent ovenfor smuss. 

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut
- Damp   - Skumrens   - Høytrykksrensing

UTDANNING
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Rockfon® Cosmos™

Rockfon Cosmos egner seg ypperlig 
til områder med et høyt støynivå, og 
gir en meget høy lydabsorpsjon ved 
direktemontering på grunn av tykkelser 
helt opp til 100 mm. Rockfon Cosmos 
har lav egenvekt noe som gjør montasjen 
rask og enkel og er derfor også en 
god løsning økonomisk. På grunn av 
produktets tykkelse og direkte montasje, 
kan platen dessuten inngå som termisk 
isolering i takkonstruksjonen.

ROCKFON®

SYSTEM B ADHESIVE™

SYSTEMBESKRIVELSE

BESKRIVELSES-
GENERATOR

ROCKFON COSMOS
DATABLAD

ROCKFON COSMOS
EPD

EGENSKAPER

• Kan limes direkte til dekket 
•  Kan klipses eller skrus på  

et system av lekter eller lignende
•  Bidrar til termisk isolering  

ved direktemontasje

GOD LYD FOR ALLE FORHOLD

Cosmos har et litt røffere utseende enn de 
vanlige himlingene. Spesielt er Cosmos grå 
godt egnet der hvor man ønsker et mer 
industrielt preg på himlingene. 

Cosmos er laget for direkte montering enten 
ved liming eller ved bruk av Cosmos klips 
eller skruer.      

80% av lærerne 
rapporterte om 
stemmeproblemer 
som sår hals, stemmetap 
og halsbetennelser.

2 dager pr. år er 

lærere syke på grunn  
av stemmeproblemer.

Source: - Classroom Acoustics: A New Zealand Perspective, Oticon Foundation in New 
Zealand (2002) - Effects of Classroom Acoustics and Self-Reported Noise Exposure on 
Teachers’ Jesper Kristiansen, Roger Persson, Søren Peter Lund (2011).

UTDANNING
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• Kombinerer lav vekt med god lydabsorpsjon

•  Platene egner seg ypperlig til områder med 
et høyt støynivå, og på grunn av den lave 
egenvekten er montasjen rask og enkel og 
derfor også økonomisk en god løsning.

•  På grunn av produktets tykkelse og direkte 
montasje, kan   platen dessuten inngå som 
varmeisolering i takkonstruksjonen.

• Finnes i tykkelsene 40 og 50 mm.

• Malte kanter.

•  Kombinerer lav vekt med god lydabsorpsjon

•  Platene egner seg ypperlig til områder med 
et høyt støynivå, og på grunn av den lave 
egenvekten er montasjen rask og enkel og 
derfor også økonomisk en god løsning.

•  På grunn av produktets tykkelse og direkte 
montasje, kan platen dessuten inngå som 
varmeisolering i takkonstruksjonen.

•  Finnes i tykkelsene 40, 50, 80 og 100 mm. 

• Malte kanter.

Rockfon® Cosmos™ Grå

Rockfon® Cosmos™ Hvit

Lydabsorpsjon    
αw: opp til 1,0 (Klasse A)

Lydabsorpsjon    
αw: opp til 1,0 (Klasse A)

Reaksjon på brann
A1

Reaksjon på brann
A1

Miljø                    
Fullt ut gjenanvendelig

Miljø                    
Fullt ut gjenanvendelig

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 

Termisk isolering                                      
Varmeledingsevne: D = 34 mW/mK                    

Termisk isolering                                      
Varmeledingsevne: D = 34 mW/mK                    

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut

Hygiene
Steinull danner ingen 
grobunn for mikroorganismer.

Hygiene
Steinull danner ingen 
grobunn for mikroorganismer.

Lysrefleksjon
67%

UTDANNING
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Skoler skal tåle en trøkk

På skoler er det viktig at overflatene tåler litt 
hardere behandling enn f.eks. et kontor. Det 
er mange forskjellige mennesker på en skole. 
Noen er stille, mens andre igjen har behov for 
å utagere. Rockfon har forskjellige løsninger 
som er slagfaste, både til himling og vegg. 
Montert på riktig måte tåler disse betraktelig 
mer påkjenning enn vanlige løsninger. På VertiQ 
har du også muligheten til å få påtrykt dine 
egne bilder, slik som de har gjort på Vilvolde, 
Roskilde tekniske skole

Ved å benytte slagfaste produkter i himling 
og på vegg kan du redusere driftsutgiftene 
betraktelig fordi det ikke vil bli så mye skader på 
himlingen eller veggen. Samtidig vet vi at det å 
gjemme ting i himlinger er et velkjent problem 
på en del skoler. Dersom du benytter et system 
som også holder platene på plass som f. eks 
Rockfon OlympiaPlus vil dette problemet være så 
å si eliminert. 

I gymsaler og idrettshaller er det viktig å beskytte 
himlingen både mot skader og for å falle ned. 
Derfor er Rocfon Boxer montert i Rockfon 
OlympiaPlus en meget god løsning. 

I denne veiviseren har vi valgt å fokusere på de 
slagfaste produktene Boxer for himling og VertiQ 
for vegg. Rockfon har også andre løsninger. 
Rockfon Samson er en plate som både kan 
benyttes i himling og på vegg. 

I barnehager vet vi at vi i de fleste tilfeller 
må inn med veggabsorbenter for å oppnå 
de strenge kravene til etterklangstid. Her 
er VertiQ et ypperlig produkt. Både fordi 
den er slagfast, men også fordi systemet er 
enkelt med avrundede hjørner slik at små 
barnefingre ikke blir skadet. Med VertiQ kan 
man også få påtrykt egne bilder.

13
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Rockfon® Boxer™

Rockfon Boxer egner seg ypperlig til 
områder med høyt aktivitetsnivå og der 
det stilles krav til slagfaste løsninger 
i himling. Dette kan være korridorer, 
gymsaler, idrettsanlegg, garderober o.l. 
Produktet passer svært godt til områder 
som er spesielt utsatt for etterklang (ekko). 

ROCKFON® 
SYSTEM XL T24 D™

SYSTEMBESKRIVELSE

ROCKFON® SYSTEM
 OLYMPIAPLUS A IMPACT 1A™

SYSTEMBESKRIVELSE

BESKRIVELSES-
GENERATOR

ROCKFON BOXER
DATABLAD

ROCKFON BOXER
EPD

EGENSKAPER

•  Rockfon Boxer er ypperlig i områder med høyt aktivitetsnivå 
• Egner seg ypperlig i litt røffere miljøer
• Kommer i flere tykkelser opp til 100 mm

•  Kombinerer lav vekt med god lydabsorpsjon

•  Platene egner seg ypperlig til områder med 
et høyt støynivå, og på grunn av den lave 
egenvekten er montasjen rask og enkel og 
derfor også økonomisk en god løsning.

•  På grunn av produktets tykkelse og direkte 
montasje, kan platen dessuten inngå som 
varmeisolering i takkonstruksjonen

•  Malte kanter 

Hygiene
Steinull danner ingen 
grobunn for mikroorganismer.       

Rockfon® Boxer™

Lydabsorpsjon    
αw: opp til 1,0 (Klasse A)

Reaksjon på brann
A1

Lysrefleksjon
85%

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 

Slagfasthet
20 mm : Klasse 3A (Rockfon System T24 A Impact 
2A/3A+klips). 40 mm : Klasse 2A (Rockfon System 
T24 A Impact 2A/3A+klips). 40 mm : Klasse 1A 
(Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A).
Slagfastheten for Boxer er testet av et godkjent 
laboratorium i henhold til EN13964 - bilag D. 
Klassifisering av slagfasthet godkjenner systemets 
evne til å motstå enkelte eller tilfeldige støt eller 
slag., EN 13964 annex D

Rengøring
- Støvsuging   - Fuktig klut

Termisk isolering                                      
Varmeledingsevne 40 mm: D = 37 mW/mK                    

Miljø                    
Fullt ut gjenanvendelig

UTDANNING
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https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/grids/documents/systembeskrivelse/no-system-description-rockfon-system-xl-t24-d-click-27_d_11_2018.pdf?f=20200304161526
https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/grids/documents/systembeskrivelse/no-system-description-rockfon-system-olympia-plus-a-impact-1a-21_d_10_2018.pdf?f=20200701193352
https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/produkt-beskrivelsestekst/
https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/tiles/documents/produktdatablad-himlingsplater-og-veggabsorbenter/no-tile-datasheet-rockfon-boxer_d_07_2020.pdf?f=20200729191407
https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/dokument-bibliotek/?selectedCat=Documents*Milj%C3%B8deklarasjoner%20(EPD)


Rockfon VertiQ®

Rockfon VertiQ er en ekstra slagfast 
plate laget spesielt med tanke på 
lokaler der det er høy aktivitet og som 
har behov for veggabsorbenter slik som 
idrettshaller, skoler, barnehager o.l.   

Med VertiQ har du også muligheten til 
å få påtrykt dine egne bilder, kanskje av 
en klovn, eller av et tema som har noe å 
gjøre med lokalene du benytter dem i. 

ROCKFON® SYSTEM 
VERTIQ® HAT A WALL™

SYSTEMBESKRIVELSE

BESKRIVELSES-
GENERATOR

ROCKFON VERTIQ
DATABLAD

ROCKFON VERTIQ
EPD

•  Flere farger, installasjonsalternativer og 
kantalternativer gir stor designfrihet. 

•  Kan monteres helt ned til gulv.

•  Førsteklasses brannhemmende og 
motstand mot fukt.

Rockfon VertiQ® 

Slagfasthet
Rockfon VertiQ C montert i Rockfon System VertiQ  C Wall 
er blitt testet for slagfasthet i henhold til DIN 18032 Del 
3 og oppfyller kravene for håndballkast (delvis slagfast 
imot ballkast). Rockfon VertiQ A montert i Rockfon System 
VertiQ HAT A Wall er testet for slagfasthet i henhold til 
DIN 18032 Del 3 og oppfyller kravene til håndball ballkast 
(delvis slagfast overfor ballkast). Rockfon System VertiQ 
HAT A Wall gir ekstra beskyttelse av Rockfon VertiQ A 
platene pga. HAT stålprofilene og kan benyttes i områder 
utsatt for sporadiske påvirkninger. Slagfastheten for 
Rockfon System VertiQ HAT A Wall og Rockfon System 
VertiQ C Wall er høy, men vi anbefaler ikke bruk av disse 
systemene i områder som kontinuerlig utsettes for harde 
støt og slag. Den vevede overflaten på Rockfon VertiQ 
platene gir en økt motstandsdyktighet overfor perforering. 
Platene er testet i henhold til NF P 08-301.

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for 
mikroorganismer.  

Lydabsorpsjon    
αw: 1,0 (Klasse A)

Reaksjon på brann
A2-s1,d0

Lysrefleksjon
Hvit 72%, Lys grå 61%,  
Grå 33%, Sort 5%

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 

Rengøring
- Støvsuging

Rockfon VertiQ leveres i fire forskjellige standardfarger og kan monteres i ulike systemer; C, A og HAT.  
Det er egne montasjesystemer som benyttes for Rockfon VertiQ.   

UTDANNING
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https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/grids/documents/systembeskrivelse/no-system-description-rockfon-system-vertiq-hat-a-wall-31_d_07_2019.pdf?f=20200701193446
https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/produkt-beskrivelsestekst/
https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/tiles/documents/produktdatablad-himlingsplater-og-veggabsorbenter/no-tile-datasheet-rockfon-vertiq_d_07_2020.pdf?f=20200729192519
https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/dokument-bibliotek/?selectedCat=Documents*Milj%C3%B8deklarasjoner%20(EPD)


Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon har utviklet en serie med bafler for                                                                                                            
forskjellige formål. Både rammeløse og med                                                                                                                                  
rammer. I tillegg har Rockfon en baffel som                                                                                                                                     
passer i fuktige miljøer. Bafler passer 
ypperlig der hvor takhøyden er veldig 
stor, og der man har atrium og glasstak. I 
skolesammenheng har vi valgt å fokusere 
på vår Rockfon® Universal™ Baffle.                                                                                                                 
Denne er tilgjengelig i hvit og 31 spennende, 
moderne og klassiske farger som inspirerer og 
kompletterer ethvert åpent område.  

ROCKFON® SYSTEM 
UNIVERSAL™ BAFFLE™

SYSTEMBESKRIVELSE

BESKRIVELSES-
GENERATOR

ROCKFON 
UNIVERSAL BAFFLE

DATABLAD

ROCKFON 
UNIVERSAL BAFFLE

EPD

• Kan leveres med 2, 3 eller 4 rammer.

• Høy lydabsorpsjon.

•  Fås med oppheng i forskjellige 
designmuligheter. 

•  Ypperlig til områder hvor hyppig og uhindret 
adgang til installasjoner er påkrevd. 

• Leveres i hvit og 31 andre farger. 

Rockfon® Universal™ Baffle

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer.

Lydabsorpsjon    
Aeq (m2/enhet)

Reaksjon på brann
A2-s1, d0

Miljø                    
Kjernen av steinull er fullt ut gjenanvendelig

Fuktmotstand og  formstabilitet
Opp til 100% RH 

Rengøring
- Støvsuging   

Belastningssikkerhet
Klasse B  

Lysrefleksjon
Hvit 775, Charcoal 4%,                                                                                           
Rockfon Color-all avhengig av farge. 

UTDANNING
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https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/grids/documents/systembeskrivelse/no-system-description-rockfon-system-universal-baffle-57_d_03_2020.pdf?f=20200402190109
https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/produkt-beskrivelsestekst/
https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/tiles/documents/produktdatablad-himlingsplater-og-veggabsorbenter/no-tile-datasheet-rockfon-universal-baffle_d_07_2020.pdf?f=20200729192745
https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/dokument-bibliotek/?selectedCat=Documents*Milj%C3%B8deklarasjoner%20(EPD)


Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™

Andre systemer

Bred korridor
Rockfon har utviklet flere løsninger 
som fungerer godt som et alternativ til 
standard nedhengte himlinger. Med 
et stort utvalg i plateformater kan 
man skape akkurat det uttrykket man 
ønsker i korridoren. Kombinert med 
f. eks. dobbelhøye profiler som man 
bare fester til veggene kan det skapes 
et fritt spenn på opptil 3000 mm. 
Med dette systemet unngår man bruk 
av pendler i områder med mange 
tekniske installasjoner over himling. 

Slagfast system
Rockfon®System OlympiaPlus A Impact 1A™ har 
høy slagmotstand og er et system beregnet 
for bruk i gymsaler og som med stor fordel 
også kan benyttes i korridorer, garderober 
m.m. i skoler hvor himlingene ofte utsettes for 
røff behandling. Noe som i det lange løp vil 
spare skolen for vedlikeholdsutgifter. 

ROCKFON® SYSTEM
 OLYMPIAPLUS A IMPACT 1A™

SYSTEMBESKRIVELSE

ROCKFON®

SYSTEM MAXISPAN T24 A,E™

SYSTEMBESKRIVELSE

Rockfon®System Maxispan T24 A,E™ 
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https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/grids/documents/systembeskrivelse/no-system-description-rockfon-system-olympia-plus-a-impact-1a-21_d_10_2018.pdf?f=20200701193352
https://cdn01.rockfon.no/siteassets/commerce/no/grids/documents/systembeskrivelse/no-system-description-rockfon-system-maxispan-t24-a-click-13_d_05_2020.pdf?f=20200520190209


Andre løsninger

Kantfjær Fixt
Vi ser at flere og flere benytter våre produkter med X-Kant. Dette gir en 
himling uten synlige profiler. Når det benyttes X-Kant er det viktig å gjøre 
ting riktig. Det må benyttes kantfjær på platene rundt kantene slik at disse 
presses ut mot første profil for å få et perfekt resultat. 

HDC
I områder der man ønsker å sikre himlingen mot 
å kunne løftes opp har vi et utvalg av (Hold Down 
Clips) HDC. Disse passer til de fleste platetykkelser. 

Rockfon® System T24 Z™

Dersom man har store arealer hvor det skal benyttes X-kant 
anbefaler vi vårt system Rockfon® System T24 X DLC™. 
Dette gir en enklere montering og en mer stabil himling. 

UTDANNING
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Bedre inneklima med 
diffus ventilasjon

Inneklimaet har stor betydning for 
vår generelle helse, og når man 
oppholder seg i et lokale med 
dårlig inneklima i lengre tid, kan 
det skape stress og reduksjon i 
konsentrasjon og kreativitet.

Rockfon Blanka og diffus ventilasjon 
passer perfekt til klasserom og lokaler hvor 
ventilasjonsløsningen ikke skal oppta all 
himlingshøyden, og hvor både lavt og høyt 
luftskifte ønskes. Her fungerer de akustiske 
himlingsplatene som et stort innblåsningsarmatur; 
den friske luften siver langsomt gjennom hele 
overflaten i den nedhengte himlingen uten 
synlige innblåsningsarmaturer og sikrer det 
nødvendige luftskiftet helt uten støy og trekk.

Det er videre mulig å benytte den 
kalde uteluften i en større del av året 
uten forvarming i forhold til tradisjonell 
ventilasjon. Løsningen er både 
energibesparende og miljøvennlig

Et godt inneklima skapes av mange forskjellige faktorer; 
viktigst er lyd, lys og luft. Med andre ord kan man sikre 
et godt inneklima hvis man har kontroll på:

 - Omgivelser uten støy og forstyrrende etterklang (ekko)

 - Den rette belysningen til de forskjellige oppgavene

 - Frisk luft med kjøling for å sikre den rette temperaturen

3 FAKTORER TIL GODT INNEKLIMA

Himlingen som kjølende flate
Pustende himling, kjølende himling eller  
diffus ventilasjon – kjært barn har mange navn.

Diffus ventilasjon forbedrer akustikken, ettersom den 
absorberende flaten i himlingen ganske enkelt blir større, 
da man ikke har noen inaktive akustiske områder med 
innblåsningsarmaturer. Dessuten er det ingen støykilder 
direkte i rommet som ved tradisjonell ventilasjon.

UTDANNING
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SJEKKLISTE 

 √  Riktig produkt i riktig rom ihht. krav om etterklangstid og bruk

 √ Riktige produkter ihht. akustikkrapport

 √ Riktig profilsystem

 √ Riktig tilbehør

 √ Riktig armaturer ihht. valgt kant på plate

 √ Har du valgt riktige produkter i forhold til tekniske føringer?

 √ Har du kontroll på installasjonshøyder for enkel demontering?

KUNDESERVICE   22 02 40 60

Steinar Pjaaka 
KAM, arkitekter 
Mobil: 90 57 07 25 
E-mail: steinar.pjaaka@rockfon.com

Jonny Siig 
Teknisk Sjef  
Direkte: 22 02 41 31 / Mobil: 92 23 33 86 
E-mail: jonny.siig@rockfon.com

KONTAKTINFO

UTDANNING
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Rockfon® er et registrert varemerke 
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
AS ROCKWOOL

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19

0484 Oslo
Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
www.rockfon.no
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