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Rockfon® Canva™ väggabsorbent

 - Rockfon Canva väggabsorbent är en flexibel lösning som 

förbättrar akustiken i många olika miljöer

 - Väggskivorna levereras färdigmonterade för snabb och enkel 

installation

 - Kan skräddarsys för rätt känsla, funktion eller 

varumärkesanpassning för alla användare

 - Välj bland 34 inspirerande Colors of Wellbeing, eller designa din 

egen grafiska layout för en personlig prägel

 - Högpresterande produkt med lång livslängd

 - Avtagbar, tvättbar och utbytbar textilduk

 - Rockfon Canva är ett designsamarbete med det danska 

designföretaget Akuart

Produktbeskrivning
 - Ljudabsorbent: 40 mm stenullsskiva

 - Ram: 61 mm tjock med pulverlackerad, 

matt aluminiumram

 - Ytskikt: Polyesterbaserad textilduk med 

tryck

Användningsområden
 - Utbildning

 - Hälsovård

 - Sport & Fritid

 - Kontor

 - Detaljhandel

Modulstorlek 
(bredd x höjd x tjocklek) 

(mm)
Vikt 

(Kg/stk)

600  x 900 x 61 5,0
1200  x 900 x 61 8,5

1800  x 1200 x 61 14,5
2400  x 1200 x 61 18,5
3000  x 1200 x 61 22,5
900  x 1800 x 61 12,0

2400  x 1800 x 61 25,0

Ramens tjocklek är alltid 61 mm. Möjlighet finns att skräddarsy väggskivornas storlek 
efter förfrågan. 
Min. storlek (b x h): 600 x 600 mm 
Max. storlek (b x h): 4000 x 1800 mm
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Egenskaper

Ljudabsorption
αw: 0,95 (Klass A)

Reaktion vid brandpåverkan
B-s1,d0
Enligt EN 13501-1

Rengöring
 - Ram: dammsugning, fuktig trasa & skumtvätt med 

lågt tryck
 - Textilduk: dammsugning, fuktig trasa & maskintvätt 

upp till 70 grader

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte 
utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Miljö
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 
emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk 
indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

61 / 61 0,25 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90
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Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

25+65+100+100+100+100
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VIT SVART

Ramfärger

Textilduksfärger

Det är möjligt att få ett helt skräddarsytt 
grafiskt tryck efter förfrågan. Kontakta 
Rockfon för att få din egen bild, konstverk, 
grafiska design, eller annan visuell design 
direkt på textilduken i högupplöst 
kvalitetstryck.

Individuell design

Samtliga standardfärger trycks direkt på textilduken med ett vävlikt mönster. Färgerna på Rockfon Canva matchar med 
Rockfon Colour-All produkterna med närmast jämförbara textilfärg. Textilduken i kulör Mercury har inte ett metalliskt utseende.

Väggabsorbent: Notera att textilduken på Rockfon Canva har en “visuell riktning”. Detta betyder att färgerna kan upplevas 
olika beroende på om väggskivan monteras vertikalt eller horisontellt. Denna effekt är en normal egenskap för ett vävt tyg. Om 
du vet att du vill montera flera  väggabsorbenter i en färg men med olika riktningar är det viktigt att informera oss om det. Vi 
kan säkerställa att din installation ser ut som förväntat. Vänligen notera också att svarta ramar i kombination med ljusa färger på 
textilduken kan skapa en skuggeffekt på duken närmast ramen.
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