


ALS JIJ HET KUNT ONTWERPEN, 
KUNNEN WIJ HET LEVEREN.

Rockfon® Eclipse 
Customised
Voeg persoonlijkheid, stijl en akoestische uitmuntendheid toe aan elk interieur 
met op maat ontworpen plafondeilanden. Verkrijgbaar in elke kleur en vorm 
en vervaardigd volgens de hoge normen van Rockfon, transformeren ze niet 
alleen de akoestiek, ze stellen je ook in staat om flexibele ruimtes te ontwerpen 
waar mensen kunnen nadenken, creëren en werken zonder ongewenst lawaai. 

Project Morriston Ziekenhuis, Swansea, Verenigd Koninkrijk 

Product Rockfon Eclipse Customised
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Ontwerp je 
eigen eiland

Eigenzinnig, inspirerend, kalm, energiek. Creëer de juiste 
sfeer en voeg een akoestische balans toe aan het interieur 
met Eclipse Customised plafondeilanden. Je krijgt hierbij de 
volledige vrijheid om opvallende ontwerpen te creëren met 
elke denkbare vorm en kleurencombinatie. Of je kunt werken 
met ons, door designers samengestelde, kleurenassortiment 
van de Colours of Wellbeing. Deze kleuren zijn speciaal 
gekozen om de gebruikers energie te geven, zich te laten 
concentreren, te ontspannen of te inspireren. Het is een 
kostenefficiënte manier om zowel karakter als akoestische 
harmonie te brengen in multifunctionele, moderne interieurs.

Akoestiek
Klasse A geluidsabsorptie. Onafhankelijk getest  
in gecertificeerde laboratoria met een  
absorptiewaarde-meting volgens ISO11654.

Design

 - Ontwerp op maat mogelijk, in elke vorm, afmeting 
of kleur, die past bij het gebouwontwerp, jouw 
gewenste uitstraling of branding van de klant. 

 - Kan worden gebruikt als element om 
verlichting in te verwerken. 

 - Installatie gaat snel en eenvoudig met onze ophangsets.

Project Ebbepark Spektrum, Linköping, Zweden 
Product Rockfon Eclipse Customised
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De akoestische eilanden van Rockfon hebben een geluidsabsorptieklasse 
A en voldoen aan strenge eisen op het gebied van brandveiligheid. Wij 
garanderen de prestaties en bieden de benodigde documentatie om je 
te helpen aan alle bouwnormen te voldoen. Je kan de eilanden op elk 
gewenst moment installeren, dus je hoeft er nog niet direct rekening mee 
te houden in de initiële bouwbeschrijving. Je kan ze zelfs nog op een 
later moment toevoegen als additionele geluidsabsorptie wenselijk is.

Project Dyson Instituut, Malmesbury, Verenigd Koninkrijk 

Product Rockfon Eclipse Customised

Project  Cassa Edile di Mutualità e Assistenza, Milaan, Italië 
Product Rockfon Eclipse Customised
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Part of ROCKWOOL Group   /   Soundsbeautiful.com


