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We brengen heel wat uren in onze huizen door. Niet verwonderlijk dus dat ons huis veel 
meer is dan gewoon een functionele doos waarin we leven. Een huis vertelt wie we zijn en 
weerspiegelt ons leven, onze stijl, onze smaak. Deze woningen zijn een bron van inspiratie 
voor u: ze hebben een verbeterde akoestiek die geen impact heeft op de oorspronkelijke 
architectuur. Dat is mogelijk dankzij Rockfon® Mono® Acoustic.

SHAPE YOUR HOME

DE VREDE VERSTOORD
Het wordt voor meer en meer gezinnen 
duidelijk dat het design van onze huizen niet 
optimaal is afgestemd op de activiteiten van 
een modern gezin. We ontvangen vrienden 
of familie, we spelen met de kinderen… 
Daardoor kan het geluidsniveau in huis 
soms verschrikkelijk hoog oplopen. Dat 
maakt het moeilijk om samen in eenzelfde 
kamer te zijn of zelfs om een gesprek te 
voeren. Daarom is het belangrijk dat er voor 
elke woning rekening wordt gehouden met 
een goede akoestiek.

CASESTUDY



 

ONTWORPEN VOOR  
HEDENDAAGS WONEN
Rockfon Mono Acoustic is een unieke naadloze 
oplossing voor plafonds en muren die discreet 
in uw huis past. Met zijn hoge absorptie-
eigenschappen biedt het u onopgemerkt unieke 
akoestische voordelen.

Rockfon Mono Acoustic is ideaal als u akoestiek 
wilt integreren in de ontwerpfase van uw nieuwe 
woning of als u een bestaande ruimte wilt 
renoveren. 

Het elegante en verfijnde oppervlak vult elke 
hedendaagse woning aan en is gemakkelijk 
te repareren, mocht dat nodig zijn. De unieke 
akoestische eigenschappen onderdrukken het 
geluid zodat uw familie en gasten plezier kunnen 
beleven zonder hun stem te verheffen.

GEEF VORM AAN 
UW RUIMTE
Tot vandaag waren er weinig oplossingen 
voor geluidsabsorptie voorhanden die mooi 
genoeg waren voor privéwoningen. Nog 
meer dan voor openbare ruimtes willen we 
dat de oppervlakken in ons huis opgaan in 
de architectuur van de ruimte. Het meubilair 
en de interieurinrichting spelen de hoofdrol 
en vertellen een authentiek verhaal.


