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Aha!
Akoestische oplossingen die de productiviteit en 
het welzijn in kantoren verbeteren.

Ontwerpen 
voor kantoren

Gids 
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Parik Chopra

Wil je jouw volgende kantoorontwerp net zo goed laten klinken 
als het eruit ziet? Dan is deze brochure iets voor jou. Of je nu een 
volledig nieuwe kantoorruimte bouwt of een bestaande ruimte 

renoveert. Je vindt hier de nieuwste trends die de inrichting van de 
werkplek vormgeven en tips waarmee je het belang van de akoestiek 

kunt benadrukken.

Deze handige brochure is ontwikkeld voor architecten en ontwerpers 
als een hulpmiddel om te inspireren en inzichtelijke kennis te delen 

over het optimaliseren van kantoren op het gebied van werkprestaties 
en welzijn.

Actuele trends in het 
ontwerpen van kantoren

Open kantoortuinen

Onze diensten

Gangen en stilte 
werkplekken

Kantine

Wij zijn je duurzame
bouwpartner

Verschillende ruimtes in 
een kantoor ontwerpen

Kleine kantoren

Productoverzicht Aanbevolen producten 
voor kantoren

Ontvangstruimte

Vergaderruimtes

Uitgelichte producten

Inhoud

Onze akoestische oplossingen 
helpen medewerkers zich 
beter te concentreren en 

effectiever samen te werken, 
daarbij verhogen ze de 

productiviteit en het welzijn 
op de werkvloer.

Managing Director, Rockfon
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Actuele trends  
in het ontwerpen 
van kantoren
Ben je op zoek naar een prachtig 
vormgegeven kantoorruimte waar mensen 
productiever zijn en zich meer op hun gemak 
voelen? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. Wij werken voortdurend samen met 
architecten en interieurontwerpers om met 
oplossingen te komen die een lust voor het 
oog zijn en tevens genoeg rust creëren op 
het werk zodat mensen zichzelf kunnen horen 
denken.

Laten we eens dieper ingaan op de actuele 
trends die van invloed zijn op het ontwerpen 
van kantoren.

Flexibiliteit zal leidend zijn bij de kantoren 
van de toekomst. Werkplekken zullen 
flexibel genoeg moeten zijn om onvoorziene 
omstandigheden te compenseren, zoals 
het veranderen van werkmethodes of 
het aanpassen van de indeling van een 
ruimte. Flexibiliteit moet ook nieuwe 
kantoorconcepten mogelijk maken, zodat 
er geen massale verbouwingen nodig zijn 
en kantoorruimtes niet leeg en ongebruikt 
blijven.

Hoe kunnen wij helpen?
Onze akoestische oplossingen passen 
perfect bij andere bouwmaterialen 
voor een harmonieus ontwerp. Ze zijn 
verkrijgbaar in meerdere formaten, 
kantafwerkingen en kleuren om bij elk 
ontwerp te kunnen passen. Omdat onze 
producten modulair zijn, kunnen ze worden 
aangepast aan een nieuw ontwerp en een 
toekomstbestendige ruimte creëren waar 
mensen graag komen.

Flexibiliteit 2.0

Mensen worden zich meer en meer bewust 
van hun omgeving en het effect dat het met 
zich meebrengt, vooral op kantoor. Welzijn 
is altijd al een belangrijk aandachtspunt 
bij het inrichten van een kantoor, dit zal 
in de toekomst alleen maar toenemen. 
Medewerkers weten en geven steeds beter 
aan wat zij nodig hebben om beter te 
kunnen presteren. Veel aandacht zal uitgaan 
naar hoe een ruimte je laat voelen, welke 
mate van concentratie en productiviteit 
je kan bereiken, algemene mentale 
gezondheid en akoestiek in de vorm van 
rust, privacy en spraakverstaanbaarheid.

Hoe kunnen wij helpen?
Welzijn staat centraal in alles wat we doen. 
Onze akoestische oplossingen bevorderen 
comfort, welzijn en productiviteit door 
lawaai in elk type kantoor, groot of klein, te 
verminderen.

Om zodoende een omgeving te 
creëren die mensen centraal stelt zich te 
concentreren en samen te werken zonder 
te worden afgeleid.

Welzijn

Sykes, David M., PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Een verbeterde 
akoestische 
omgeving in 
kantoren kan het 
stressniveau met 
27% verminderen 
en de focus van de 
medewerkers met 
48% verhogen.

“
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Veiligheid wordt een kernprincipe 
voor het kantoor van de toekomst. 
Uitgebreid onderzoek zal zich richten op 
bouwmaterialen en hun veiligheid. Niet 
alleen gedurende de bouw, maar ook 
voor de mensen die in het kantoor komen 
te werken. Er zal meer aandacht worden 
besteed aan zaken als brandwerendheid, 
emissies en reinigbaarheid.
Gedocumenteerde testresultaten zullen 
daarom in de toekomst noodzakelijk zijn.

Hoe kunnen wij helpen?
Onze oplossingen zijn afkomstig van de 
natuurlijke steen basalt, ze zijn hygiënisch 
en stoten schimmels en bacteriën af. Ze 
zijn duurzaam, bestand tegen brand en 
vuil. Onze producten zijn bekroond met 
best-in-class binnenklimaat labels zoals het 
Franse VOC A+, Greenguard Gold, het 
Finse M1, Blue Angel, Singapore Green 
Building Product Certificate en het Deense 
Indoor Climate Label.

Ingebouwde 
veiligheid

Het kantoor van de toekomst wordt alsmaar 
groener. Duurzaamheid blijft centraal staan, 
ook komt meer aandacht voor de levensduur 
van de gebruikte bouwmaterialen en de 
circulaire economie.

Projectontwikkelaars zullen steeds meer 
streven naar certificeringen binnen de 
classificatiesystemen voor gebouwen om hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen.

Lees meer over ons 
duurzaamheidsverhaal op pagina 44.

Hoe kunnen wij helpen?
Steenwol is dé duurzame keuze en jouw 
bijdrage aan de circulaire economie. Onze 
producten zijn duurzaam, ze doen wat ze 
beloven tot ze gerecycled worden om weer 
opnieuw gebruikt te worden. 

We werken voortdurend aan het 
verminderen van onze ecologische 
voetafdruk. Steenwol is een volledig 
recyclebaar materiaal met een gesloten 
cyclus. Onze recylingcyclus vermindert de 
waarde niet en ons product kan nagenoeg 
eindeloos gerecycled worden.

Kies voor duurzaam

Evans GW. The built environment and mental health. 
J. Urban Health 2003; 80(4): 536-555

Verschillende omgevingsfactoren kunnen een directe 
invloed hebben op de geestelijke gezondheid en het 
welzijn, zoals lawaai, de kwaliteit van de binnenlucht 
en het licht.
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Verschillende 
ruimtes in een 
kantoor ontwerpen

Ontvangstruimte

Kleine kantoren

Gangen en stilte werkplekken

Vergaderruimtes

Kantoortuinen

Kantine

Flexplekken

Kantoren met veel telefoonverkeer

Aangename, productieve werkplekken
Een geweldige kantoorruimte stelt werknemers in staat om zich 
te kunnen concentreren en effectiever individueel of samen te 
kunnen werken. Ontwerpen voor verschillende functies, behoeften 
en werkmethoden is niet eenvoudig en veel elementen moeten 
zorgvuldig worden overwogen voor een optimaal resultaat.

De kracht van Rockfon
Een uitgangspunt voor een comfortabele en uitnodigende 
kantoorruimte is een geweldige akoestiek. En wij zijn absolute 
wereldklasse op het gebied van akoestiek. 
Ons brede scala aan oplossingen geeft je de vrijheid om 
wendbare, comfortabele en veilige ruimtes te creëren, zowel voor 
de werknemer als voor het milieu.
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“ CASE STUDY

Ontvangstruimte

Een belangrijke eerste indruk
De ontvangstruimte is het centrale 
punt van het gebouw, waar elke dag 
veel bedrijvigheid plaats vindt. Deze 
drukke ruimte doet meer dan alleen 
het verwelkomen en laten doorstromen 
van medewerkers, gasten en klanten. 
Het vormt de eerste indruk van een 
gebouw en zet de toon voor het 
architectonische ontwerp, het merk en 
de bedrijven die er zetelen.

Een geweldig ontwerp richt zich 
op akoestisch comfort, elegantie, 
duurzaamheid en eenvoud.

Jörg Kaufung, Product Manager

Roompot vakanties, Nederland

Door te werken 
met lichtreflectie 
kun je tot 11% 
meer licht in een 
ruimte creëren.

Investeer in comfort
Het is van het grootste belang dat een 
ontvangstruimte helder en comfortabel is, zowel 
visueel als akoestisch, gebruik maakt van natuurlijk 
licht en duurzaam genoeg is om de dagelijkse 
slijtage van de vele mensen die er elke dag 
doorheen lopen te weerstaan.

Over het algemeen vinden we veel harde en ruwe 
oppervlakken in de ontvangstruimte, wat fantastisch
is voor de duurzaamheid. Echter reflecterende 
oppervlakken zoals glas, beton en steen zorgen 
ervoor dat het geluid weerkaatst. Hierdoor ontstaat 
een lawaaierige en onaangename ervaring voor 
zowel werknemers als bezoekers. Door akoestiek 
in de ontwerpfase mee te nemen creëer je een 
plezierig en elegant ontwerp dat voor iedereen 
goed klinkt.

Laat je inspireren!
Branding is er in vele vormen en het ontwerp 
van een ontvangstruimte wordt vaak gebruikt 
om een merkidentiteit te tonen.

Het creëren van een goed gevoel vanaf het 
moment dat je een bedrijf binnenkomt zal 
mensen met positieve emoties achterlaten. 
Die ervaring is niet alleen afhankelijk van de 
mensen die er werken, maar ook van de sfeer 
van de ruimte.

Het toevoegen van een vleugje huisstijl, het 
creëren voor een comfortabel binnenklimaat 
met natuurlijk daglicht en een hoge 
geluidsabsorptie zorgen ervoor dat de 
ontvangstruimte bezoekers en medewerkers 
een warm welkom geeft.

Rechtbank Amsterdam
Amsterdam, Nederland

Uitdaging:
De nieuwe rechtbank in Amsterdam is een statig en 
gezagwekkend gebouw. Dit wordt nog versterkt door 
de imposante glazen en natuurstenen wanden en 
vloeren. Nadeel van deze harde materialen is dat een 
onaangename nagalm en echo kan vormen, waardoor 
een akoestische uitdaging ontstaat.

Oplossingen en resultaten:
Architect Luuk Dietz van KAAN Architecten legt uit 
dat de nieuwe rechtbank een functioneel, herkenbaar 
en gezagwekkend gebouw is: “In het gebouw staat 
het primaire proces rondom de rechtspraak centraal 
en dit proces moet ongestoord verlopen. Ondanks de 
enorme dynamiek van deze rechtbank wil het gebouw 
aandacht voor een persoonlijke benadering uitstralen.” 
Voor het behoud van de juiste akoestische balans, zijn in 
verschillende ruimtes de plafonds en wanden voorzien 
van Rockfon Mono Acoustic panelen, geplaatst door 
Verwol Complete Interieurrealisatie. 
“De gevel, die loopt van de begane grond tot aan de 
derde verdieping, is volledig transparant, waardoor 
je vanuit de foyer de stad in kunt kijken en vanuit de 
stad in de foyer kunt kijken”, zegt Dietz. “Het Rockfon 
Mono Acoustic plafond dient in de transparante foyer 
eigenlijk als blikvanger, omdat het een naadloos, vlak 
en fijnkorrelig strak systeem is, waarin allerlei installaties 
weggewerkt kunnen worden. Daarnaast voldoen deze 
systemen volledig aan de akoestische eisen waaraan 
deze hoge, publieke ruimte moet voldoen”.
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Oplossingen voor ontvangstruimtes

Laat een geweldige eerste indruk achter

Rockfon Blanka biedt het beste op het gebied 
van akoestiek, met een extreem wit oppervlak 
dat uitstekend licht reflecteert en verspreidt. 
Het oppervlak trekt het natuurlijke licht zelfs 
11% verder de ruimte in dan veel andere 
plafonds.

Rockfon Blanka®

Zijn unieke oppervlak vermindert het visuele 
contrast tussen je ophangsysteem en de 
plafondtegel, waardoor je een elegante en 
harmonieuze uitstraling krijgt. Zelfs als je 
kiest voor een akoestische plafond met een 
zichtbaar systeem.

Chicago Metallic™ Mat Wit 11

Ons Rockfon Color-all assortiment is verkrijgbaar in 34 
exclusieve kleuren om een kleurrijk interieurontwerp 
te realiseren. Ze helpen je om de ontvangstruimte 
persoonlijker te maken, terwijl je ongewenst lawaai 
reduceert. Tevens verkrijgbaar als Rockfon Color-all 
Special in onbeperkte aantal NCS kleuren op maat.

Rockfon Color-all®

Dit zijn de producten die wij aanbevelen:

Drie tips voor het creëren van een geweldige 
akoestiek in ontvangstruimtes.

1. Gebruik hoogwaardige geluidsabsorberende 
materialen om spraakverstaanbaarheid te 
waarborgen en echo’s te verminderen.

2. Maak gebruik van Biophilic design en haal 
buiten naar binnen door het gebruik van 
planten en verticale tuinen. Zo breek je de 
ruimte en kun je galm verminderen.

3. Gebruik een zachte vloer en gestoffeerde 
meubels om lawaai te beperken.

Akoestische ontwerptips

Uitgelicht product
Rockfon® Mono® Acoustic
Een unieke ontwerpoplossing voor zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het innovatieve 
naadloze en homogene oppervlak is perfect voor 
plafonds en wanden en biedt een uitstekend 
akoestisch comfort.

Het verfijnde witte oppervlak zorgt voor een hoge 
lichtreflectie en lichtverspreiding waardoor een 
gelijkmatige lichtverdeling ontstaat en er minder 
behoefte is aan kunstlicht.

Als iemand een kantoor bezoekt, moet de ontvangstruimte hem of 
haar verwelkomen en direct op zijn of haar gemak kunnen stellen. 
Aangezien de ruimte druk en rumoerig is of kan zijn, is het belangrijk 
dat de gesprekken aan de receptie niet overal te horen zijn, dat 
iedereen elkaar goed kan verstaan en dat echo’s voorkomen worden.

Creagora, BelgiëGids Kantoren12 Gids Kantoren 13



“Gangen en stilte 
werkplekken

Arkitema’s Senior Project Architect Michael Green

Mensen praten met 
elkaar - aan de telefoon 
of informeel als ze 
elkaar tegen het lijf 
lopen - dit kan voor 
rumoerige verstoringen 
zorgen als je geen 
rekening houdt met 
de akoestiek in het 
ontwerp.

LE34
Aarhus, Denemarken

Uitdaging:
De Deense landmeetkundigen van LE34 besloten naar een 
bestaand pand te verhuizen in de wijk Katrinebjerg, Aarhus. 
De grote uitdaging was om de bestaande plattegrond te 
herontwerpen om de ruimte beter te kunnen benutten, 
daarvoor was een plafond nodig dat zich kon aanpassen 
aan verschillende gebruiksmogelijkheden.

Oplossingen en resultaten:
Morten Lovén, Architect en Construction Manager voor 
Vision Arkitekter creëerde een open kantoortuin, een 
sociale ruimte centraal in het gebouw en bureaus die langs 
de buitenrand van het gebouw lopen. Om de afleiding, die 
veroorzaakt wordt door pratende mensen en bewegingen 
langs werkplekken, te reduceren koos Lovén voor Rockfon 
Blanka vanwege zijn uitmuntende akoestische capaciteiten 
en zijn vermogen om de meer daglicht in het gebouw te 
halen.

CASE STUDY

Shh! Stilte aub!
Informele ontmoetingen in gangen en stilte 
werkplekken zijn essentieel voor het moderne 
werkleven. Om deze echter in het totaalplaatje te 
laten passen, moet er rekening worden gehouden 
met de akoestiek. Geluid verspreidt zich door het 
hele gebouw als het niet gecontroleerd wordt 
en dat kan leiden tot een onderbreking van de 
concentratie van medewerkers die niet betrokken 
zijn bij het gesprek. Witte ruis, geluidsabsorberende 
plafonds, wandoplossingen en schermen zijn 
allemaal factoren waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het ontwerpen van gangen en stilte 
werkplekken.

Beheersing van het geluid
Om geluid in gangen en stilte werkplekken 
goed te kunnen beheren, is het noodzakelijk 
om zowel een uitstekende akoestiek als 
gedragsregels en zoneringstechnieken in acht 
te nemen. Deze combinatie kan helpen de 
onrust te verminderen die wordt veroorzaakt 
door mensen die nabij werkende collega’s 
staan te kletsen, terwijl ze tegelijkertijd 
de samenwerking en de communicatie 
bevorderen.

Door gebruik te maken van hoogwaardige
geluidsabsorberend materialen aan plafond 
en wanden, en tegelijkertijd werkprocessen 
gelijkmatig te verdelen die hinderlijke 
geluiden kunnen produceren, kun je een 
indelingsstrategie creëren die de concentratie 
verbetert. Zonder dat hiervoor een spontaan 
gesprek onderbroken hoeft te worden.

Maak optimaal gebruik van de ruimte
Gangen worden gebruikt om je binnen het 
kantoor te verplaatsen. Als zodanig is het 
vaak de plek waar je collega’s tegen het lijf 
loopt, wat leidt tot spontane gesprekken. 
Deze vergaderingen of gesprekken kunnen 
storend zijn voor mensen die in de buurt 
werken, wat leidt tot een daling van de 
efficiëntie en de productiviteit.

Steeds vaker worden gangen daarom ook 
ontworpen als kleine stilte werkplekken die 
het ruimteplan optimaliseren.
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Oplossingen voor gangen en stilte werkplekken

Een goed ontwerp verbetert je concentratie

Gangen zijn ruimtes in een kantoor waar iedereen doorheen 
loopt. Bovendien ontstaan hier spontane gesprekken en 
overleggen, die andere collega’s van de aangrenzende kantoren 
kunnen afleiden. Een goede akoestiek is daarom belangrijk voor 
dit soort ruimtes en voorkomt dat het geluid zich verspreidt.

Uitgelicht product
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Dit is een uniek, kostenefficiënt en zeer stabiel 
ophangsysteem dat ideaal is voor in brede gangen. 
Het geeft snel en eenvoudig toegang tot technische 
installaties die zich achter het plafond bevinden. 

Het systeem kan breed overspannen worden. 
Dankzij de sterkte van de profielen zijn geen 
ophangers nodig. Dit zorgt voor meer flexibiliteit 
en eenvoudiger onderhoud. Het systeem is ideaal 
te combineren met Rockfon Blanka akoestische 
plafondpanelen.

Onze witste en helderste tegel in ons assortiment is 
verkrijgbaar in een zeer uitgebreid aantal afmetingen 
en kantafwerkingen. Rockfon Blanka biedt tevens de 
beste akoestiek in zijn klasse, zodat lawaai in deze 
drukke ruimtes perfect te reguleren is.

De trend op dit moment is om glaswanden te 
gebruiken van vloer tot plafond. De akoestische 
barriére schotten Rockfon Soundstop verminderen de 
geluidsoverdracht in plafond- en vloerplenums.

Rockfon Blanka® Rockfon® Soundstop™

Dit zijn de producten die wij aanbevelen:

Drie tips voor het creëren van een geweldige 
akoestiek in gangen en stilte werkplekken.

1. Gebruik hoogwaardige geluidsabsorberende 
materialen om geluid te verminderen en te 
voorkomen dat zich verspreidt. 

2. Pas barriére schotten toe om 
geluidsoverdracht van gangen naar andere 
werkplekken te verminderen. 

3. Witte ruis kan helpen gesprekken te 
vertroebelen, waardoor het makkelijker wordt 
om je te concentreren.

Akoestische ontwerptips

DaCapo College, Nederland

Sante Partners, Nederland
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Kantoortuinen

Een inspirerende en motiverende plek om te werken
Vandaag de dag zijn steeds meer mensen op zoek naar 
gezondere werkplekken met een goede akoestiek.

Hoewel de zogeheten kantoortuin is ontworpen 
met het algemene doel om de samenwerking en de 
inspirerende groepsinteractie te vergemakkelijken, 
zorgt deze ruimte ook voor concentratieproblemen. 
Een dergelijke open ruimte heeft een goede 
geluidsabsorptie en geluidsisolatie nodig. Bij het 
kantoorontwerp dient hier veel aandacht aan besteed 
te worden.

Concentratie en samenwerking
Studies tonen aan dat werkruimtes, welke
ontworpen zijn om groepswerk en samenwerking 
te bevorderen, een positieve invloed hebben op 
bedrijfsprocessen en kosten. Om dit in goede 
banen te leiden ben je sterk afhankelijk van de 
akoestische kwaliteit van de ruimte.
Een slechte akoestiek kan de motivatie voor 
een grotere productiviteit en samenwerking 
aantasten. Ironisch genoeg precies datgene wat 
organisaties ertoe aanzetten om in de eerste 
plaats voor open kantoorruimtes te kiezen.
 
Bij het creëren van een gezamenlijke ruimte 
dient rekening gehouden te worden met zowel 
geplande als ongeplande interacties. Zoals 
Lennart Nilsson, een van de voornaamste 
Zweedse akoestici, het wist te brengen:

“In kantoren is de behoefte aan 
een goede geluidsabsorptie vooral 
groot bij het werken in open 
kantorentuinen en voor teamwerk 
dat functieoverschrijdende 
gesprekken vereist.” 

Lysgården
Trondheim, Noorwegen

Uitdaging:
Lysgården is een nieuw commerciële 
kantoorruimte ontworpen met het oog op 
veel natuurlijk licht. Dit betekende overal 
ramen en glas, zowel in het atrium als rond de 
werkplekken.

Oplossingen en resultaten:
Meer dan 6000 Rockfon akoestische Baffles
werden gebruikt om een goede 
geluidsabsorptie te bieden en gezond 
binnenklimaat te creëren. Dankzij hun 
verbluffende esthetiek zorgen de baffles tevens 
voor een kunstzinnige uitstraling in dit moderne 
kantoor.

CASE STUDY

Leesman, 2016,
“100, 000+ A workplace effectiveness report”

Slechts 30% van 
de medewerkers 
is daadwerkelijk 
tevreden met het 
geluidsniveau op 
hun werkplek.

“
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Hoewel de indeling een open karakter heeft, 
zullen medewerkers de ruimte automatisch 
gaan gebruiken voor informeel overleg en 
telefonische- en digitale vergaderingen. 
Hierdoor ontstaat lawaai en afleiding waar de 
traditionele kantoortuinen geen rekening mee 
hielden. Zodoende zijn kleine celkantoren met 
flexplekken ontstaan.

De hedendaagse kantoortuinen zijn nu voorzien 
van hoekjes, telefooncellen en flexplekken voor 
korte vergaderingen of toevallige interacties. 
Deze ruimtes dienen geluid uitstekend te kunnen 
absorberen of isoleren, zodat het geluid en de 
gesprekken de ruimte niet verlaten.

Werkzaamheden waarbij veelvuldig 
wordt getelefoneerd, zoals bij callcentra 
of de klantenservice, vinden vaak 
plaats in open kantoorruimtes vanwege 
optimaliseringsredenen. Helaas, zorgt 
dergelijk telefoonverkeer vaak voor een 
toename van geluid waardoor men elkaar 
moeilijker kan verstaan. Als je de hele dag 
in zo’n omgeving moet werken, is het van 
cruciaal belang dat de akoestiek in die 
ruimte genoeg comfort weet te bieden.

Sykes, David M.,
PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Werknemers kunnen tot wel 20 
minuten geconcentreerd werk 
per dag verliezen door storende 
factoren op kantoor.

Flexplekken Kantoren met veel telefoonverkeer

Kantoortuinen Kantoortuinen

Het is essentieel om lawaai zo optimaal 
mogelijk te absorberen. Om dit te 
bewerkstelligen zijn vaak akoestische 
oplossingen nodig aan zowel plafond als 
wand.

Tevens kan aanvullend gebruik 
gemaakt worden van absorberende 
geluidsschermen tussen verschillende 
werkplekken om zo overmatig geluid 
onder controle te brengen.

“
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Oplossingen voor kantoortuinen

Bevorderen van samenwerking en concentratie

Voor een optimaal geluidsbeheer is het essentieel om te begrijpen hoe 
geluid zich gedraagt en zich verplaatst binnen een bepaalde ruimte. 
En welke invloed geluid heeft op de productiviteit en het welzijn van 
de werknemers. Een goede akoestiek is essentieel voor het succes van 
een kantoortuin. Dat betekent dat de juiste oplossingen aan plafond 
en wanden moeten worden aangebracht om het geluid te absorberen 
en te voorkomen dat het zich verspreidt.

Rockfon Blanka Activity is ontworpen voor een 
betere spraakverstaanbaarheid. De dikkere 
akoestische plafondplaat heeft een hoge absorptie, 
waardoor deze ideaal is voor het regelen van 
het geluidsniveau bij lage frequenties en drukke 
gebieden waar veel telefoonverkeer plaatsvindt. 
Kan zowel worden afgehangen als verlijmd tegen 
plafond en wand.

Dit duurzame wandpaneel is zeer 
geluidsabsorberend en stootvast. Het is verkrijgbaar 
in verschillende kleuren en kan verticaal worden 
geïnstalleerd.

Deze esthetische, kaderloze akoestische oplossingen, 
toepasbaar als plafondeiland of wandpaneel, zijn 
perfect voor dynamische open kantoren waar veel
verbale communicatie regelmatig voorkomt. Rockfon 
Eclipse is een goede aanvulling op een kantoor met
een industrieel design. Ze zijn ideaal om extra 
geluidsabsorptie toe te voegen om het geluidsniveau 
te verlagen, ook onder een verlaagd plafond.

Deze creatieve en verticale akoestische oplossing 
past perfect bij een industrieel design en is 
verkrijgbaar in 33 inspirerende kleuren. Door zijn 
unieke ontwerp ideaal te combineren in ruimtes met 
lichtinval van boven. Baffles zijn ook verkrijgbaar in 
een kaderloze afwerking: Rockfon Contour®.

Rockfon® Eclipse™ plafondeiland/wandpaneel

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon® VertiQ® wandpaneel

Dit zijn de producten die wij aanbevelen:

Drie tips voor het creëren van een geweldige 
akoestiek in kantoortuinen.

1. Verwerk dikkere geluidsabsorberende 
platen in het plafond om de 
spraakverstaanbaarheid te optimaliseren, 
vooral in de lage frequenties.

2. Gebruik hoogwaardige geluids-
absorberende materialen op de muren.

3. Gebruik zacht materiaal op de vloer om 
contactgeluiden tegen te gaan.

Akoestische ontwerptips

Station2station, Nederland
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Fox Vakanties, Nederland

Kleine
kantoren
Het beste van twee werelden
Een klein kantoor is een geweldige 
oplossing voor mensen die vertrouwelijke 
werkzaamheden moeten uitvoeren en 
bespreken. Het is ook een plek waar 
medewerkers naartoe kunnen gaan als hun 
werk focus en concentratie vraagt. Deze 
ruimtes hebben idealiter een combinatie 
van hoogwaardige geluidsabsorptie en 
geluidsisolatie.

Gebouwd voor vertrouwelijkheid en concentratie
Een gesprek dat achter gesloten deuren plaatsvindt 
is niet altijd privé. Maar hoe kan dat? Geluid kan 
van de ene ruimte naar de andere ruimte reizen. Dit 
vermindert de privacy op de werkplek en kan de 
mensen in de omgeving storen. Bij geluidsisolatie 
gaat het erom dat wat in de ruimte wordt gezegd, 
ook in die ruimte blijft. Door te voorkomen dat het 
geluid de ruimte binnenkomt of verlaat, wordt de 
privacy gewaarborgd.

Sundtkvartalet
Oslo, Noorwegen

Uitdaging:
Sundtkvartalet is een groot kantoorgebouw 
waar enkele van de grotere opdrachtgevers 
werken met gevoelige informatie, waardoor 
privacy een hoge prioriteit toegekend kreeg 
binnen het kantoorgebouw.

Oplossingen en resultaten:
Rockfon® Sonar® dB is in de meeste kantoren 
in Sundtkvartalet geïnstalleerd. Het zorgt 
voor een optimale geluidsisolatie tussen 
aangrenzende kamers, zodat het geluid zich 
niet van het ene naar het andere gedeelte 
binnen het kantoor verplaatst, en het 
absorbeert tegelijkertijd uitstekend het geluid, 
waardoor een comfortabel akoestisch klimaat 
ontstaat.

CASE STUDY

Samen beter
Geluidsabsorptie en -isolatie gaan hand in 
hand; in feite is er een direct verband tussen 
beide. Wanneer de ruimte waar het geluid 
vandaan komt een plafond heeft met een 
hoge geluidsabsorptie ontstaat er een lagere 
geluidsdruk in de ruimte. Hierdoor neemt de 
hoeveelheid geluid die naar de aangrenzende 
ruimte wordt overgebracht af.
Als de ruimte ook een goede geluidsisolatie 
heeft, wordt de geluidsoverdracht nog verder 
verlaagd en de akoestische ervaring alleen 
maar beter.

Voor een nog betere geluidsabsorptie in de 
kleinere kantoren, kan het een goed idee 
zijn gebruik te maken van extra akoestische 
wandoplossingen.
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Oplossingen voor kleine kantoren

Vertrouwelijkheid en privacy 

Voor kleine kantoren is het essentieel om na te denken over de 
gezamenlijke kracht van geluidsabsorptie en geluidsisolatie. 
Wanneer een ruimte deze twee akoestische elementen 
combineert, wordt de hoeveelheid geluid die van de ene naar 
de andere ruimte wordt overgebracht, sterk gereduceerd. Dit is 
essentieel om een ruimte te creëren waar mensen zich kunnen 
concentreren en kunnen spreken in absolute privacy.

Dit innovatieve en esthetische kaderloze akoestische 
plafondeiland biedt een uitstekende geluidsabsorptie. 
Dit is een goede aanvulling op een kantoor met een 
industrieel design en kan zelfs geïnstalleerd worden 
onder een verlaagd plafond voor extra geluidsabsorptie. 
Tevens toepasbaar als akoestisch wandpaneel.

Deze akoestische barrière vermindert de geluids-
overdracht in plafond- en vloerplenums en is 
ideaal te combineren met ons dB-assortiment.

Rockfon® Eclipse™ plafondeiland Rockfon® Soundstop™

Dit zijn de producten die wij aanbevelen:

Uitgelicht product
Rockfon Blanka® dB
Ons dB-assortiment van hoog-absorberende 
akoestische panelen heeft een kern van steenwol 
voorzien van een hoogwaardig membraan aan de 
achterzijde. Dit voorkomt overdracht van geluid van 
de ene naar de andere ruimte. De plafondplaten 

zorgen voor zowel een betere geluidsisolatie en 
geluidsabsorptie, zodat je geen concessies hoeft te 
doen aan je spraakverstaanbaarheid, concentratie en 
privacy. Het dB-assortiment is verkrijgbaar in Rockfon 
Blanka® en Rockfon® Sonar®.

Drie tips voor het creëren van een geweldige akoestiek 
in kleine kantoren.

1. Maak gebruik van dikkere geluidsabsorberende en 
geluidsisolerende materialen als plafondoplossing.

2. Gebruik hoogwaardige geluidsabsorberende 
materialen op de muren.

3. Gebruik zacht materiaal op de vloer om het geluid 
nog beter te absorberen.

Akoestische ontwerptips

Lloyd’s Register Consulting - Energy A/S, 
Sound Insulation and Productivity 2017

Geluidsoverdracht 
van de ene naar de 
andere kamer kan 
de productiviteit 
op kantoor van één 
persoon met maar 
liefst 7% verminderen.

“
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Vergader-
ruimtes
Productieve samenwerking
Vergaderruimtes zijn een onmisbaar 
onderdeel in een kantoor en een 
geweldige ruimte om creativiteit 
en samenwerking te bevorderen. 
Vergaderruimtes bevinden zich vaak 
in het centrum van het kantoor met 
omliggende glazen wanden en 
verschillende soorten IT-apparatuur. 
Gevolg hiervan is weerkaatsing van 
het geluid tussen wanden. Een goede 
akoestiek, zowel geluidsabsorptie als 
geluidsisolatie, in een vergaderzaal is 
een vereiste om ervoor te zorgen dat 
vertrouwelijke informatie gegarandeerd 
binnen de ruimte blijft.

Goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie
Om de samenwerking en de uitwisseling van 
ideeën te bevorderen, is het van vitaal belang 
om goed te kunnen horen wat de ander te 
zeggen heeft. Lawaai in vergaderruimtes 
kan gemakkelijk weerklinken op de harde 
oppervlakken, zoals de muren, vloeren en 
meubels, die zich in de ruimte bevinden.
Hierdoor is er meer behoefte aan een goede 
geluidsabsorptie.

Omdat vergaderruimtes zich meestal naast 
een kantoortuin bevinden waar iedereen 
druk bezig is, is een goede geluidsisolatie 
van groot belang, zodat de discussies in de 
vergaderruimte de werkplekken in de buurt 
niet verstoren.

Sykes, David M., PhD. Productivity: How 
Acoustics Affect Workers’ Performance in 
Open Areas. 2004 

Factoren die 
gesprekken 
verstoren kunnen 
met 15% worden 
verminderd door 
de akoestische 
omstandigheden te 
verbeteren.

Kom in de stemming met de juiste kleur
Of we het nu beseffen of niet, kleuren 
beïnvloeden ons en kunnen specifieke emoties 
oproepen die ons in een bepaalde stemming 
weten te brengen. Kleuren zijn een geweldige 
manier om de toon te zetten in een ruimte en 
mensen uit te nodigen om deel te nemen en 
ideeën uit te wisselen. Het is een fantastische 
manier om een anders saaie vergaderruimte tot 
leven te brengen en een creatieve sfeer op te 
roepen.

Bialmed
Pisz, Polen

Uitdaging:
Het Poolse bedrijf Bialmed was op zoek naar 
een nieuw hoofdkantoor met een geweldige 
akoestiek en een hoge geluidsabsorptie voor 
zowel de open kantoor- als de vergaderruimtes.

Oplossingen en resultaten:
Rockfon® Mono® Acoustic en Rockfon 
Blanka® werden gekozen vanwege hun 
uitstekende akoestische eigenschappen en 
elegante, ingetogen interieurs die perfect 
pasten bij wat de architect zocht bij het 
ontwerp van de kleinere kantoorruimtes en 
vergaderzalen. Het doel was om de echo in de 
ruimte te verminderen en de lichtreflectie te 
optimaliseren.

CASE STUDY

“
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TrueLime, Nederland

Oplossingen voor vergaderruimtes

Geef communicatie de ruimte

Vergaderruimtes zijn belangrijke plekken voor het uitwisselen 
van ideeën, het is van belang om te kunnen horen wat er gezegd 
wordt. Het reduceren van flutterecho’s tussen de wanden is 
essentieel. Het waarborgen van de spraakverstaanbaarheid en een 
goede geluidsisolatie staan ook centraal.

Uitgelicht product
Rockfon Color-all®

Rockfon Color-all is een veelzijdige akoestische 
plafondoplossing die verkrijgbaar is in 34 exclusieve 
duurzame kleuren, van subtiel tot krachtig.

Beschikbaar in verschillende formaten met 
zowel een verdekt, semi-verdekt als zichtbaar 
ophangsysteem in matchende kleuren, waardoor 
je jouw ideale design kan samenstellen. Tevens 
verkrijgbaar als Rockfon Color-all Special in een 
onbeperkte aantal NCS kleuren op maat.

Dit duurzame wandpaneel is zeer
geluidsabsorberend en stootvast. Het is
verkrijgbaar in verschillende kleuren en kan 
verticaal worden geïnstalleerd.

Ons dB-assortiment combineert een hoge 
geluidsabsorptie met een hoge geluidsisolatie.
Ideaal voor ruimtes waarbij privacy belangrijk is 
en je het geluid in de ruimte onder controle wilt 
krijgen.

Rockfon Blanka geeft je de beste akoestische 
eigenschappen die zorgen voor een comfortabel 
geluidsniveau. Het diepmatte en strak witte 
oppervlak reflecteert en verspreidt aangenaam 
veel (dag)licht, energie bespaard kan worden.

Rockfon® VertiQ® wandpaneel

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka®

Dit zijn de producten die wij aanbevelen:

Akoestische ontwerptips

Drie tips voor het creëren van een geweldige 
akoestiek in vergaderruimtes.

1. Maak gebruik van dikkere 
geluidsabsorberende en geluidsisolerende 
materialen als plafondoplossing om te 
voorkomen dat het geluid de kamer 
verlaat.

2. Gebruik hoogwaardige geluids-
absorberende materialen op de muren om 
flutterecho’s te voorkomen.

3. Zorg voor zacht materiaal op de vloer om 
de geluidsabsorptie te verbeteren.
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Kantine
Ontspan en geniet 
De kantine is een geliefde plek waar alle 
medewerkers bij elkaar komen om gezellig te 
praten, te ontspannen of waar soms ook een 
informele zakenlunch wordt gehouden. Dit 
is vaak een open en drukke ruimte waar veel 
mensen en levensmiddelen zich bevinden, 
wat een unieke uitdaging op het gebied van 
akoestiek en hygiëne vormt.

Een plek om samen te komen
De kantine is een sociale ontmoetingsplaats 
voor werknemers en rond lunchtijd wordt 
het erg druk en luidruchtig. Al het geraas in 
combinatie met het geluid van messen en 
vorken, borden en glazen die tegen de tafels 
slaan, kan ervoor zorgen dat het geluidsniveau 
snel escaleert, waardoor er een ruimte ontstaat 
die onprettig en luidruchtig is.

Een schone plek om te eten 
Hygiëne is cruciaal als het gaat om de 
bereiding van voedsel. Daarom moeten 
bouwmaterialen die in de keuken worden 
gebruikt eenvoudig schoon te maken zijn.
Maar wist je dat de akoestiek minstens net 
zo belangrijk is? Keukens zitten vol met 
harde oppervlakken, zoals een tegelvloer 
en metalen oppervlaktes. Ze zijn weliswaar 
geweldig schoon te maken en steriel maar ze 
weerkaatsen allemaal behoorlijk wat geluid. 
Een betrouwbaar akoestisch plafond dat 
bestand is tegen regelmatige reiniging en 
desinfectie is dé sleutel tot het welzijn van de 
mensen die in de keuken werken.

International WELL Building Institute 

92% van de 
operationele bedrijfs-
kosten zijn te koppelen 
aan personeelsuitgaven. 
Het optimaliseren van het 
binnenklimaat verhoogt 
de productiviteit en het 
rendement.

“
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Oplossingen voor kantines

Geweldige hygiëne. Dat klinkt goed! 

De drukke kantoorkantine vereist een doordacht akoestisch 
ontwerp, zowel in de ruimte waar gegeten wordt, als in de 
ruimte waar het eten wordt bereid. Dit vraagt om een plafond 
dat akoestisch comfort biedt en duurzaam genoeg is voor 
regelmatige reiniging en desinfectie.

TrueLime
Breda, Nederland 

Uitdaging:
TrueLime was op zoek naar een nieuwe 
kantoor. Een gebouw dat ze naar eigen smaak 
konden vormgeven en waarin ze een geweldig 
binnenklimaat konden creëren. Daarom kozen 
ze voor een bestaand gebouw dat ze volledig 
eigen konden maken.

Oplossingen en resultaten:
Bij de renovatie van het gebouw lag de focus 
op het creëren van een kantine waar mensen 
samen kunnen komen. Er is veel zorg besteed 
aan de inrichting van de ruimte om ervoor te 
zorgen dat de sfeer precies uitstraalt die de 
interieurarchitect voor ogen had. Zo kozen ze 
ervoor om de aardetinten van het ontwerp 
naar het plafond te brengen met behulp van 
Rockfon Color-all® Hemp, om de perfecte sfeer 
te creëren.

CASE STUDY

Rockfon Hydroclean trekt geen vochtigheid aan en 
is een duurzaam plafond dat ideaal is voor ruimtes 
waar voedsel wordt bereid en die regelmatig 
moeten worden gereinigd. Door te kiezen voor een 
plafondoplossing die bestand is tegen schimmels 
en bacteriën, ben je verzekerd van een veilige 
ruimte.

Ons Rockfon Color-all assortiment is verkrijgbaar 
in 34 exclusieve kleuren om een kleurrijk 
interieurontwerp te realiseren en helpt je om de 
kantine gezelliger te maken, terwijl je ongewenst 
lawaai reduceert. Tevens verkrijgbaar als Rockfon 
Color-all Special in een onbeperkte aantal NCS 
kleuren op maat.

Rockfon Eclipse is een mooi, randloos akoestisch 
eiland dat in verschillende geometrische vormen 
beschikbaar is en zowel aan het plafond als aan de 
wanden kan worden geïnstalleerd. Ze zijn perfect 
voor het verbeteren van de geluidsabsorptie en zien 
er nog eens leuk uit ook. Rockfon Eclipse kan los of 
onder een traditioneel akoestisch plafond worden 
opgehangen.

Dit duurzame wandpaneel is zeer geluids-
absorberend en stootvast. Het is verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en kan zowel verticaal als 
horizontaal worden geïnstalleerd. Ideaal voor drukke 
en luide kantines.

Rockfon® Hydroclean™ 

Rockfon Color-all®

Rockfon® Eclipse™ plafondeiland

Rockfon® VertiQ® wandpaneel

Dit zijn de producten die wij aanbevelen: Akoestische ontwerptips

Drie tips voor het creëren van een geweldige 
akoestiek in de kantine.

1. Gebruik geluidsabsorberende oplossingen 
die voldoen aan de strengste hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften en die tegelijkertijd 
bestand zijn tegen schimmels en bacteriën.

2. Gebruik sterk geluidsabsorberende 
plafonds en wandoplossingen om het 
geluidsniveau onder controle te houden.

3. Speel met het ontwerp van het plafond en 
de muren om een warme en uitnodigende 
sfeer te creëren in deze grote ruimte.
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Productoverzicht
Laten we nog een keer kijken naar de producten die ideaal zijn voor kantoren.

Prestaties
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 35

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon 
Blanka® dB 46

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Hydroclean™ 
12/52

Rockfon®

Eclipse™

plafondeiland

Rockfon® 
Universal™ 
Baffle

Rockfon®

Eclipse™

wandpaneel

Rockfon® 
VertiQ®

wandpaneel

Rockfon® 
Soundstop™

Geluids absorptie αw: tot 1.00 
(Klasse A)

αw: tot 1.00 
(Klasse A)

αw: 1.00
(Klasse A)

αw: 0.80
(Klasse B)

αw: 0.90
(Klasse A)

αw: 0.90
(Klasse A)

αw: 0.90
(Klasse A)

αw: up to 1.00 
(Klasse A)

αw: 0,90 
(Klasse A)

Aeq (m
2/element)

Aeq (m
2/element)

C, H*
Aeq (m

2/element)
αw: 1.00 
(Klasse A)

Directe 
geluidsisolatie Rw = 22 dB - - Rw = 19 dB Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - - -

Rw = 21 dB
Rw = 30 dB
Rw = 33 dB

Overlangs- 
geluidsisolatie - - -

Dn,f,w = 35 dB
met Rockfon 
Soundstop 21 dB 
= 44 dB
met Rockfon 
Soundstop 30 dB 
= 50 dB

Dn,f,w = 41 dB
met Rockfon 
Soundstop 21 dB 
= 50 dB
met Rockfon 
Soundstop 30 dB 
= 55 dB

Dn,f,w = 43 dB
met Rockfon 
Soundstop 21 dB  
= 53 dB
met Rockfon 
Soundstop 30 dB  
= 56 dB

Dn,f,w = 46 dB
met Rockfon 
Soundstop 21 dB  
= 55 dB
met Rockfon 
Soundstop 30 dB  
= 58 dB

- - - - -
Zie Rockfon
Blanka® dB 35, 
41, 43 en 46

Duurzaamheid 
oppervlak -

Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

-
Verhoogde 
duurzaamheid en 
vuilbestendigheid.

- - - -

Stootvastheid - - - - - - - - - - - - Stootvastheid 
*** -

Lichtreflectie
87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie

Kleurafhankelijk 85%

87 % 
lichtreflectie 
(rugzijde: 79%)
> 99 % 
lichtdiffusie

Wit (77%)
Rockfon 
Color-all® 
kleurafhankelijk

87 % 
lichtreflectie 
(rugzijde: 79%)
> 99 % 
lichtdiffusie

Wit 72%
Lichtgrijs 61%
Grijs 33%
Zwart 5%

-

Reinigbaarheid Stofzuiger Stofzuiger, 
Vochtige doek

Stofzuiger, 
Vochtige doek

Stofzuiger, 
Vochtige doek

Stofzuiger, 
Vochtige doek

Stofzuiger, Vochtige 
doek

Stofzuiger, 
Vochtige doek Stofzuiger

Stofzuiger, 
Vochtige doek, 
Stoomreiniging, 
Schuimreiniging, 
Hogedrukreiniging, 
Chemische 
bestendigheid**

Stofzuiger, 
Vochtige doek Stofzuiger Stofzuiger, 

Vochtige doek Stofzuiger -

Hygiëne Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen

Luchtvochtigheid 
en 
dimensiestabiliteit

Tot 100% RV Tot 100% RV

Brandreactie A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1 Precious: 
Class A2-s1,d0 A1

Rockfon®

Eclipse™ : A1
Rechthoek 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

Rockfon®

Eclipse™ : A1
Rechthoek 
2360: A2-s1,d0

A2-s1,d0

C-s1,d0 
(21 dB) 
A1 
(30 & 33 dB)

Milieu Volledig recyclebare steenwol Volledig recyclebare steenwol

* C = h-o-h afstand tussen rijen baffles. H = afhanghoogte: afstand tussen baffle en het plafond.
** Stoomreiniging - twee keer per jaar; Schuimreiniging - onder lage druk;  Hogedrukreiniging - max. 80 bar op min. 1 meter afstand, water 
verspreiding bij een hoek van 30 °. De panelen dienen met Hold Down Clips (HDC 1 - 3 clips per 1200mm, 2 clips per 600mm) in het
ophangsysteem geklemd te worden. Het wordt aanbevolen om de panelen te bevestigen met een silicone afdichtingsmiddel dat een schimmelwerend 
middel bevat; Chemische bestendigheid - bestand tegen verdunde oplossingen van ammonium, quaternair ammonium, chloor en waterstofperoxide.
*** Rockfon VertiQ C geïnstalleerd in het Rockfon System VertiQ C Wall is getest op stootbestendigheid in overeenstemming met DIN 18032.
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Mensen kunnen niet fatsoenlijk werken of productief zijn als ze zich niet 
goed kunnen concentreren. Welzijn is een essentieel onderdeel van de 
werkruimte, om een sterk binnenklimaat te bevorderen, heb je net zo goed 
een goede akoestiek nodig als een mooi design. Bekijk ons overzicht om te 
zien welke producten wij aanbevelen voor de perfecte combinatie van stijl 
en akoestisch comfort.

Aanbevolen producten voor kantoren

VERGADERRUIMTES

KANTINE

Lawaaibeheersing & Spraakverstaanbaarheid

Lawaaibeheersing & Hygiëne

ONTVANGSTRUIMTE

KANTOORTUINEN

GANGEN EN STILTE WERKPLEKKEN

KLEINE KANTOREN

Lawaaibeheersing

Lawaaibeheersing, Spraakverstaanbaarheid & Privacy

Lawaaibeheersing

Geluidsisolatie & Privacy

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka®

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon® Eclipse™ plafondeiland
Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon® Eclipse™ plafondeiland

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Color-all®

Rockfon® VertiQ® wandpaneel

Rockfon® VertiQ® wandpaneel

Rockfon® Soundstop™

Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Color-all®

Rockfon® Hydroclean™

Rockfon® VertiQ® wandpaneel

Chicago Metallic™ 
Mat Wit 11

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Eclipse® plafondeiland/wandpaneel
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Creëer comfortabele en elegante ruimtes die echt 
inspireren met een geweldig naadloos akoestisch 
ontwerp.

Een unieke naadloze en flexibele akoestische oplossing, 
perfect voor prachtige kantoorruimtes die net dat beetje 
extra willen. Integreer het op zowel plafonds als muren. 
Rockfon Mono Acoustic is meer dan een plafond. Het is een 
oplossing die de schoonheid van jouw monolithische ontwerp 
versterkt en bovendien tal van praktische voordelen biedt. 

Rockfon® Mono® 
Acoustic - net zo 
prachtig als het klinkt

De kracht van
Rockfon Blanka®

Met zijn extreem witte oppervlak, hoge 
lichtreflectie en -diffusie zorgt Rockfon® Blanka® 
voor een comfortabel binnenklimaat met een 
uitzonderlijke akoestiek. Het assortiment bestaat 
uit diverse afmetingen, kantafwerkingen en diktes 
voor volledige ontwerpvrijheid en optimalisatie 
voor alle spraakfrequenties. Optimaal voor 
drukke kantoren waar het geluid moet worden 
gecontroleerd.

Natuurlijk licht zorgt voor meer productiviteit. Met het Rockfon 
Blanka oppervlak kun je optimaal van het daglicht profiteren. Het 
unieke oppervlak laat natuurlijk licht 11% dieper in een ruimte 
trekken en draagt bij aan een energiebesparing tot 23%.

Uitgelichte producten
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De invloed van 
Rockfon Color-all®
Wil je het welzijn en de sfeer verbeteren 
door het gebruik van kleur? Onze gekleurde 
plafonds en wanden verminderen niet 
alleen het lawaai, ze helpen ook om unieke 
ruimtes te scheppen. Het assortiment is 
verkrijgbaar in 34 exclusieve kleuren, die je 
interieurontwerp inspireren en verfraaien en 
je de mogelijkheid geven om de juiste sfeer 
op kantoor te creëren.

• Kies uit onze 34 kleuren, van subtiel tot 
gewaagd. Of vraag naar onze kleurenservice 
op maat.

• Een uitgebreid gamma aan kantafwerkingen 
in verschillende afmetingen. Tevens 
verkrijgbaar, ophangsystemen in kleur, voor 
de perfecte match.

• Breng een vleugje kleur aan de muren en 
creëer de juiste en unieke sfeer op kantoor.

• Diverse Rockfon Color-all® kleuren zijn 
standaard verkrijgbaar in plafondeilanden, 
baffles en wandpanelen.

• Rockfon Color-all® Special is een NCS 
kleurenservice op maat, contacteer Rockfon 
voor meer informatie.

Het beste van twee 
werelden met 
Rockfon Blanka dB
Wil je een betere geluidsisolatie tussen aangrenzende 
ruimtes en tegelijkertijd een hoge geluidsabsorptie? 
Het Rockfon dB-assortiment is de perfecte oplossing 
om ruimtes te creëren voor concentratie, privacy 
en vertrouwelijkheid. De oplossing is verkrijgbaar in 
verschillende diktes, afhankelijk van vereiste mate van 
discretie. Tevens beschikbaar in zowel verdekt, semi-
verdekt als zichtbare ophangsystemen voor optimale 
flexibiliteit in je design.

• Een unieke combinatie van zowel hoge geluidsisolatie als 
geluidsabsorptie.

• Beschikbaar in meerdere kantafwerkingen en afmetingen.
• De dB-producten zijn te combineren met onze reguliere akoestische 

plafondtegels vanwege hetzelfde vlies, zodat het hele gebouw dezelfde 
look and feel uitstraalt.
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Wij zijn je 
duurzame
bouwpartner
Duurzaamheid is de basis van al onze 
Research & Development activiteiten.
We zorgen voor onze planeet en onze 
mensen door onuitputtelijk natuurlijk 
gesteente als grondstof te gebruiken, 
continu onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen en gebruikte materialen te 
recyclen.

Kantoren zijn een dure investering, waardoor 
veel projectontwikkelaars kiezen voor 
duurzame bouwmaterialen om de waarde en 
de levensduur van hun gebouw te waarborgen. 
Gebouwcertificeringen zoals Cradle to
Cradle, LEED, BREEAM of WELL worden
steeds populairder. Wij zijn trots dat onze
producten hieraan bij kunnen dragen, hiervoor 
hebben wij alle vereiste documentatie direct 
beschikbaar.

Steenwol is een volledig recyclebaar product. 
Het kan steeds opnieuw gebruikt worden 
zonder verlies van kwaliteit.

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid 
om gebruikte Rockfon plafondpanelen van 
steenwol en restafval te recyclen met behulp 
van de ROCKWOOL Recycling Service - 
Rockcycle®. Hiermee leveren we samen een 
bijdrage aan een groenere wereld.

Kijk op rockfon.nl/rockcycle of 
rockfon.be/rockcycle voor meer informatie.

In 2020 werd 
163.000 ton 

steenwol 
verzameld 

voor recyling.

Otto Nielsens Vei 12 
Trondheim, Noorwegen 

Uitdaging:
Toen dit kantoorgebouw van Otto Nielsens Vei 
12 werd gebouwd stonden duurzaamheid en 
de gevolgen voor het milieu centraal tijdens dit 
project van 9500m².

Oplossingen en resultaten:
Bij het ontwerp van het gebouw was er een 
belangrijke focus op welzijn, flexibiliteit en 
privacy en daarom koos de architect voor het 
Rockfon dB-assortiment. Door het duurzame 
profiel van de akoestische oplossingen 
van Rockfon kon het gebouw als eerste in 
Trondheim de BREEAM Excellent worden 
toegekend.

CASE STUDY
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Advies van onze experts Monsters bestellen Ma-Vr  08.30-17.00

Neem contact op
Of je nu akoestisch advies nodig hebt voor je project, meer wilt weten 
over één van onze producten of technische assistentie kunt gebruiken, 

neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op.  
Of kijk op rockfon.nl/kantoor of rockfon.be/kantoor voor

meer informatie en referenties.

Wij helpen je graag.

Nederland:
0475 353 035

info@rockfon.nl

www.rockfon.nl

België:
02 715 68 68

info@rockfon.be

www.rockfon.be

Samen sterk
Onze hoogwaardige producten zijn 
gemaakt van natuurlijk gesteente. Ze zijn 
prachtig, functioneel en gaan lang mee - tot 
ze gerecyled worden tot nieuwe producten. 
Wij voorzien je graag van alle benodigde 
documentatie om jou te ondersteunen bij je 
volgende kantorenproject.

Onze online hulpmiddelen
Bekijk onze website voor inspirerende 
casestudy’s, installatievideo’s, product-
documentatie en onze BIM bibliotheek 
met objecten voor ArchiCAD en Revit. 
Versnel je ontwerpproces met onze gratis 
hulpmiddelen op:

www.rockfon.nl
www.rockfon.be

Samen zorgen we dat de wereld 
goed klinkt voor iedereen
Begin vandaag nog

Rockfon is onderdeel van de ROCKWOOL Group 
en we zijn wereldleider in akoestische oplossingen. 
Het is onze missie om de rust te bewaren.

Wij zorgen voor de ‘aha’ in creatieve kantoren... 
Elke dag worden we geïnspireerd om innovatieve 
oplossingen te bedenken die mensen helpen te 
denken, te ontspannen en meer van het leven 
laten genieten. Onze akoestische oplossingen 
reduceren niet alleen het geluid, ze zorgen ook 
voor extra concentratie. Hierdoor wordt de 
productiviteit, samenwerking en het welzijn op de 
werkvloer bevorderd.

Wij helpen je graag
We hebben wereldwijd 22 kantoren en 9 
productiefaciliteiten en helpen je graag bij de 
keuze van de juiste akoestische oplossingen voor 
je volgende kantorenproject.

Stephen Holmes
CEO, Linear

Rockfon 
heeft zich 
bewezen als 
betrouwbare 
partner.”

“

Onze diensten
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Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk 
van de ROCKWOOL Group. 

Rockfon
(ROCKWOOL Belgium NV)

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

België

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be 

Rockfon
(ROCKWOOL B.V.)

Industrieweg 15
6045 JG Roermond

Postbus 1160
6040 KD Roermond

Nederland

T +31 (0)475 353 035

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl
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