


Medium Hub Relaxzon, lobbyområde, arbetsstation, retreatområde   
Storlek 3600 x 4200mm  
Ram Ljusgrå filt  
Undertaksskiva  Rockfon Color-all®, Storm
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FÖRVANDLA ÖPPEN 
PLANLÖSNING TILL FRITT VAL

Rockfon® Hub
Gör din inredning flexibel och mångsidig genom att skapa 
akustiskt optimerade områden där människor kan koncentrera 
sig, brainstorma, träffas eller prata i avskildhet. Istället för hårda 
väggar kan du med Rockfon Hub utforma svävande akustiska 
zoner som kan skärmas av. Styla din Hub med belysning 
och gardiner efter eget val för att komplettera din design. 
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Eftersom Rockfon Hub är 
en färdig lösning får du alla 
komponenter som ett kit. Delarna 
är tydligt uppmärkta för en 
enkel och problemfri installation. 
Rockfon Hub kan demonteras, 
flyttas och återinstalleras. 

Extra stor Hub Konferens- och mötesytor, arbetsstationer för sex personer 
Storlek 4800 x 7200mm  
Ram Mörkgrå filt  
Undertaksskiva Rockfon Color-all®, Azure
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Förnya med akustiskt optimerade ytor som tillför ett 
vackert designelement med en praktisk funktion till 
din interiör. Rockfon Hub finns i ett urval färger; från 
biofila gröna till djupblå, kallgrå eller rent vita och 
kompletterar befintliga akustiska lösningar. Dessutom 
kan du lägga till en filtkappa till ramen, såväl som 
belysning och gardiner. Du väljer om det skall vara 
transparenta, ogenomskinliga eller rent av akustiska 
tyger. Detta skapar en svävande design samtidigt 
som det förbinder olika områden eller balanserar 
en öppen planlösning med intimitet och stil. 

Liten Hub Pausutrymme, kreativt utrymme, arbetsstationer för två personer 
Storlek 3000 x 4800 mm  
Ram Mörkgrå filt 
Undertaksskiva Rockfon Color-all®, Eucalyptus
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Wellness står högst upp på 
agendan och våra undertak har 
ljudabsorptionsklass A så att 
människor kan koppla av eller 
koncentrera sig i lugn och ro. 

Den rundade formen i 
stämningshöjande färger kan 
förstärkas med belysning och gardiner 
och dimensioneras för att rymma allt 
från ett mysigt utrymme för en intim 
grupp till ett stort mötesutrymme. 

Stor Hub Arbetsstationer för fyra personer, mötesyta, konferenszon  
Storlek 4800 x 4800mm   
Ram Svart anodiserad  
Undertaksskiva Rockfon Blanka®, X-kant
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Akustik
Klass A ljudabsorption. 
Testad i oberoende 
certifierade laboratorier 
med aw-mätning i 
enlighet med ISO11654. 

Storlek
3000 x 4800mm

3600 x 4200mm

4800 x 4800mm

4800 x 7200mm 

Gardiner & belysning
Integration av 
belysninergsarmaturer och 
gardiner efter eget val.

Ram
Svart anodiserad ram med 
val av filtkappa enl. nedan.

Cradle to Cradle 
Certified® 
undertaksskivor
Vit med Rockfon Blanka®

Färger med  
Rockfon Color-all®

LjusgråVit Mörkgrå

Alternativ för filtkappa

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Färgalternativ för undertaksskivor

Akustisk 
flexibilitet
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Part of ROCKWOOL Group   /  Soundbeautiful.com


