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EN FUSION AV ESTETIK 
OCH FUNKTION



ROCKFON Fusion är en vit designundertakslösning som utvecklats 
med fokus på både estetik och funktion.

ROCKFON Fusion kännetecknas av en diskret och minimalistisk 
design med en smal anodiserad aluminiumprofil som ser ut att skära 
sig ner genom den rena vita ytan. Undertakslösningen har en helt 
unik identitet och framstår som både strikt och lugnt. Visuellt blir 
det en dynamisk lek med långa linjer som understryker varje lokals 
riktning.

PRISBELÖNT DESIGN 
MED UNIK IDENTITET

ROCKFON Fusion har belönats 
med Den Danske Designpris



EN FUSION AV KNIVSKARPA 
KANTER, DESIGN OCH 
ÖVERLÄGSEN TEKNOLOGI



ROCKFON Fusion är en toppmodern och exklusiv undertakslösning 
som förenar det bästa i processen för teknisk undertaksdesign.

Aluprofilerna kan monterars markerade eller indragna. För att 
understryka linjernas skärpa är H-kanten helt vinkelrät. ROCKFONs 
eleganta X-kant ger det färdiga undertaket ett monolitiskt uttryck, 
där de tvärgående skarvarna blir nästan osynliga.

EN FUSION AV KNIVSKARPA 
KANTER, DESIGN OCH 
ÖVERLÄGSEN TEKNOLOGI

EN FUSION AV  
DESIGN OCH KOMFORT
Med ROCKFON Fusion kan man integrera allt som behövs för att skapa ett dynamiskt 
designundertak, som fungerar i många olika rumstyper.

Fusionen av estetik och funktion gör ROCKFON Fusion till det medvetna valet i allt 
från små cellkontor till stora konferensrum. Antingen visionen är en innovativ design, 
bra akustik eller en optimal inomhusmiljö. ROCKFON Fusion har bästa ljudklass 
(klass A), vilket betyder att det är en undertakslösning som effektiv dämpar ljud och 
efterklang i alla typer av rum.
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ROCKFON Fusion finns med två olika ytskikt 
– ROCKFON® Sonar® och ROCKFON® Blanka™. 

Särskilt den nya extravita ytan på ROCKFON Blanka Fusion 
framhäver på ett utmärkt sätt arkitekturens detaljer och nyanser 
och profilerna skapar en snygg kontrast mellan aluminiumen 
och den kritvita ytan. Designen vittnar om renhet och elegans 
och gör att användarna känner att de är i ett speciellt rum.

Det nya vita stenullsundertaket som tar vithet till en ny nivå, är 
ett resultat av flera års forskning och utveckling. Med ROCKFON 
Blanka Fusion, med sin helmatta, släta och extravita yta, har 
arkitekten verkligen att göra med ett genombrott när det gäller 
ljusa nyanser och supermoderna undertakslösningar som pekar 
på helt nya tider.

Hemligheten med det nya vitare och slätare akustikundertaket 
är en mycket speciell typ av färg som även använts på 
Amerikanska rymdfärjor. Färgen innehåller mikrokeramiska 
kulor som reflekterar ljuset och sprider det längre in i rummet 
än vanlig färg.

ROCKFON Blanka Fusion har därför helt rätt kombination av 
hög ljusreflektion och bra ljusdiffusion som ger samma jämna 
spridning av det naturliga ljuset i ett rum , vilket reducerar 
behovet av artificiell belysning. Kombinationen av hög 
ljusreflektion och bra ljusdiffusion bidrar till energibesparingar 
och ger en ljus och behaglig inomhusmiljö. God ljuskomfort är 
mycket viktigt för effektivitet och trivsel på t.ex. arbetsplatsen.

EN FUSION AV BÄSTA KVALITET  
OCH DET VITASTE VITA NÅGONSIN
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ROCKFON® BLANKA™ FUSION™



Ny och förbättrad produktionsteknologi betyder att ROCKFON Fusion 

nu blivit en mer ekonomiskt fördelaktig lösning och mycket enklare att 

montera. Tvärprofilen som tidigare monterades längs undertaksskivans 

kortsida har tagits bort vilket ger färre komponenter och därmed lägre 

materialkostnader.

ROCKFON Fusion har integrerade lösningar med specialanpassade ljus- 

och ventilationsarmaturer som gör montaget effektivt och tidsbesparande.

Kontakta ROCKFON för mer information.

EN FUSION AV NORDISK DESIGN 
OCH ENKELT MONTAGE

ROCKFON Fusions helt unika utseende med 
aluminiumprofiler som monteras markerade 
eller indragna och undertaksskivornas helt 
vinkelräta H-kant unterstyker designundertakets 
strömlinjeformade skarphet.



Ljudabsorption

αw: 1,00 (klass A)

Reaktion vid brandpåverkan

A1 

Fuktmotstånd och formstabilitet  

Upp till 100% RF
1/C/0N

Hygien

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

Miljö

Helt återvinningsbar

Inomhusmilö

Ett urval av ROCKFONs produkter 
har tilldelats:

ROCKFON FUSION
EN FUSION AV PRISBELÖNT DESIGN OCH BÄSTA INOMHUSMILJÖ

EGENSKAPER

ROCKFON Fusion har belönats med 
Den Danske Designpris

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

ROCKFON® Blanka™ Fusion™ 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

ROCKFON Fusion® Sonar® 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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Materialspecifications

General tolerance: ± 0.2 mm and ± 1°30'          (unless otherwise indicated)
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Modifications

Inner radius = 1* material thickness     (unless otherwise indicated)

Hoekelement

1 mm
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KOMPONENTER

ÖVERSIKTSRITNING

1. Bärprofil 2. Fusion aluprofil
(markerad/indragen)

3. L-list
(standard vit/alu)

5. DLC clips 7. Fjäder 8. Vinkelbeslag  
för T-profil

4. Distansprofil 
för T-profil

6. Justerbar pendel



ROCKFON
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se

We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast 
and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. 
They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success  
and maintaining trust.

It’s our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do  
– and it’s inspired by you.
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