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Meer comfort en woongenot 
dankzij goede akoestiek
Boerderijschuur omgebouwd tot luxe woning.

•   Minimalistisch ontworpen woningen 
met grote ramen, grote muurvlakken, 
harde vloeren en strak gestucte 
wanden zorgen voor een gemakkelijke 
weerkaatsing van geluid met nagalm 
tot gevolg.

•  Hoewel minstens zo belangrijk als de 
kleur van de muur of de opstelling 
van de meubels, wordt aandacht 
voor akoestiek in woningen vaak 
achterwege gelaten, terwijl moderne 
oplossingen beschikbaar zijn.

Een goed akoestisch klimaat is cruciaal voor een aangenaam comfort in huis. Het plafond 
is - als grootste vrije oppervlak in een ruimte - ideaal om geluid maximaal te absorberen.

Rockfon® Mono® Acoustic toegepast in een woning in Vries





De vraag aan ons:
Een akoestische oplossing 
te vinden voor een moderne 
woning met harde materialen, 
grote raamoppervlakken, 
strak gestucte wanden en 
veel lege ruimte, zonder de 
opdrachtgever en architect 
te dwingen tot esthetische 
ingrepen of het aanpassen 
van het interieurplan.

Onze oplossing:
Rockfon® Mono® Acoustic, 
wat een strak uiterlijk 
combineert met hoge 
eisen aan de uitvoering, 
werd voorgesteld na een 
bezoek aan een ander 
woningbouwproject. De 
installatie gebeurt door een 
select aantal bedrijven dat 
hier speciaal voor is opgeleid.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Woonboerderij in Vries, Drenthe (NL)

De verbouwing van een monumentale boerderijschuur in 
het Drentse dorp Vries was een uitdaging doordat het 
interieur wordt bepaald door veel glas, metaal en grote 
ruimtes met een dak dat schuin oploopt tot een hoogte van 
ongeveer 10 meter. 

Het resultaat:
Een strak plafond met een ongekende 
geluidsprestatie leidt tot een weldadige 
stilte in het huis van de opdrachtgever. 
Zonder deze oplossing was de woning 
niet leefbaar geweest of had men 
enorme concessies moeten doen aan het 
minimalistische interieurplan.

Rockfon® Mono® Acoustic toegepast in een woning in Vries



Rockfon
(ROCKWOOL B.V.) 

Industrieweg 15 
6045 JG Roermond 

Postbus 1160 
6040 KD Roermond 

Nederland

T +31 (0)475 353 035 
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon
(ROCKWOOL BVBA) 

Oud Sluisstraat 5 
2110 Wijnegem 

België
T +32 (0)2 715 68 68 
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk 
van de ROCKWOOL Group. 
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