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Jak akustická řešení napomáhají v kancelářských 
prostorách ke zvýšení produktivity a pohody.

Design pro 
kancelář

Průvodce 
pro kanceláře

Aha!
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Chcete, aby váš příští návrh kanceláře zněl stejně dobře jako vypadá? 
Pokud budujete moderní kancelářský prostor anebo modernizujete 

starý komerční prostor, pak je tato brožura určena právě vám. 
Naleznete v ní nejnovější trendy, které utvářejí design pracovního 

prostoru, a tipy, jak učinit z akustiky více než jen doplněk.

Tato přehledná brožura byla navržena pro architekty a projektanty jako 
nástroj pro inspiraci i jako vodítko pro čtenáře, kterým nabízí rozsáhlé 
informace o optimalizaci kancelářského prostoru, jenž má sloužit pro 

práci i chvíle pohody.

Naše akustická řešení pomáhají 
zaměstnancům v soustředění, 

podněcují spolupráci a 
zvyšují v pracovním prostoru 
produktivitu i pocit pohody.“

generální ředitel, Rockfon

Parik Chopra
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Aktuální
trendy v 
kancelářích
Chtěli byste vytvořit kancelářský 
prostor, v němž budou lidé produktivní 
a zároveň se budou cítit pohodlně, 
aniž byste ve svém návrhu museli 
udělat jakékoli kompromisy? Chceme 
pro vás to samé. Proto neustále 
spolupracujeme s architekty a 
interiérovými designéry, abychom 
nalezli řešení, která jsou atraktivní a 
pomáhají lidem při práci slyšet vlastní 
myšlenky.

Nyní si vysvětlíme, jaké trendy dnes 
formují design kanceláří.

V kancelářských prostorech 2.0 bude 
vládnout flexibilita. Pracoviště budou muset 
být dostatečně flexibilní, aby se vyrovnala 
s neočekávanými událostmi, kdy je třeba 
přizpůsobit každodenní pracovní styl anebo 
je nutné zvětšit vzdálenost mezi jednotlivými 
pracovníky. Stejně tak bude potřeba posílit 
nové koncepty kanceláří, které zabrání 
rozsáhlým renovacím anebo zamezí tomu, 
aby kancelářské prostory zůstaly prázdné a 
nevyužité.

Jak můžeme pomoci
Naše akustická řešení se harmonicky 
propojují s ostatními stavebními materiály 
v holistickém designu a jsou k dispozici 
v různých formátech, s různými hranami 
i v rozličných barvách tak, abyste mohli 
vytvořit různé návrhy. Jejich design lze 
přizpůsobit, čímž získáte prostor, ve kterém 
bude možné provést rychlé změny, který 
bude nadčasový a do kterého budou lidé 
rádi chodit.

Flexibilita 2.0
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Lidé si dnes mnohem silněji uvědomují, jak na 
ně jejich okolí působí – a nikde to neplatí víc 
než v kancelářských prostorech. Pocit pohody 
už je ústředním principem kancelářského 
designu, ovšem zaměření na něj v budoucnu 
nadále poroste, protože zaměstnanci budou 
mít více informací a znalostí o tom, co 
potřebují, aby mohli pracovat co nejlépe. 
Velká část pozornosti bude věnována 
tomu, jak se člověk v prostoru cítí, úrovním 
koncentrace, produktivitě, akustice, 
srozumitelnosti řeči, soukromí a duševnímu 
zdraví obecně.

Jak můžeme pomoci
Pocit pohody je středobodem všeho, co 
děláme. Naše akustická řešení podporují 
pohodlí, pocit pohody a produktivitu tím, 
že snižují hluk v jakémkoli typu kanceláří, 
ať už jsou velké, nebo menší. Vytvářejí totiž 
prostředí, které lidem umožňuje pracovat, 
soustředit se a spolupracovat, aniž by byli 
rušeni.

Pocit pohody

David M. Sykes, PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Vylepšené 
akustické prostředí 
v kancelářích může 
snížit úroveň 
stresu o 27 % a 
zvýšit soustředění 
zaměstnanců 
o 48 %.
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Bezpečnost bude pro kancelář budoucnosti 
základním aspektem. Budou se důkladněji 
kontrolovat stavební materiály a jejich 
bezpečnost, a to nejen pro osoby, jež s 
nimi pracují, ale rovněž i pro osoby, jež 
s nimi budou žít. Vyšší pozornost bude 
zaměřena na aspekty, jako je požární 
odolnost, emise částic a čistitelnost. 
Zdokumentované testování a výsledky 
budou v budoucnu nutností.

Jak můžeme pomoci
Naše řešení vycházející z přírodního 
kamene jsou hygienická a zabraňují růstu 
plísní a bakterií. Jsou bytelná, odolávají 
ohni, nárazům i nečistotám a mimo jiné 
získala značky pro nejlepší vnitřní klima 
ve své třídě, jako je francouzská značka 
VOC A+ a finská značka M1. Díky tomu je 
jednodušší udržovat budovy zdravé, aby 
bylo jejich osazenstvo šťastnější.

Zabudovaná 
bezpečnost

Evans GW.  The built environment and mental health. 
J. Urban Health 2003; 80(4): 536-555

Různé vlastnosti prostředí, jako je hluk, 
kvalita vnitřního ovzduší a světlo, mohou 
mít přímé dopady na duševní zdraví a 
pohodu.
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Kancelář budoucnosti bude zelenější. 
Udržitelnost bude i nadále zaujímat 
ústřední místo, více se však zaměří 
na životnost produktů a oběhové 
hospodářství. Developeři se budou stále 
častěji snažit nechat své budovy certifikovat 
podle stavebních plánů a snížit jejich 
materiálovou stopu.

Jak můžeme pomoci
Kamenná vlna představuje volbu 
udržitelného stavebního materiálu, díky 
kterému podpoříte oběhové hospodářství. 
Naše produkty jsou odolné a fungují až do 
své recyklace k dalšímu použití. Neustále 
pracujeme na snižování uhlíkové stopy v 
celém našem výrobním i dodavatelském 
řetězci, a jelikož je systém našich 
akustických řešení plně uzavřený, nic 
nezůstane nazmar.

Zeleň v budovách
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Parkovací garáže

Buňkové kanceláře

Kanceláře s intenzivním telefonováním 

Příjemná produktivní pracoviště
Vytvoření skvělého kancelářského prostoru znamená podnítit 
pracovníky ke kreativitě, soustředění a spolupráci. Navrhování 
s ohledem na různé funkce, potřeby a pracovní způsoby není 
snadné a pro optimální výsledek je nutné vzít v potaz mnoho 
prvků.

Silná stránka společnosti Rockfon
Výchozím bodem pro pohodlný a příjemný kancelářský prostor je 
skvělá akustika. V tomto ohledu máme pro vás vše, co potřebujete. 
Naše široká škála řešení vám přináší svobodu při vytváření prostor 
flexibilních, pohodlných a bezpečných jak pro osazenstvo budovy, 
tak pro životní prostředí.
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Recepce

Důležitý první dojem
Recepce je ústředním bodem kancelářského 
prostoru; jde o oblast s každodenním 
zvýšeným pohybem osob. Tento 
rušný prostor neslouží jen k přivítání 
a nasměrování zaměstnanců, hostů 
a zákazníků. Představuje pomyslnou 
„vizitku“ budovy a udává tón jejímu 
architektonickému návrhu i značce, jakož i 
společnostem, které ji obývají.

Skvělý návrh recepce se zaměřuje na 
akustický komfort, eleganci, odolnost a 
jednoduchost. 

Jörg Kaufung, produktový manažer

Při práci s 
odrazem 
světla můžete 
prostor 
prosvětlit až 
o 11 % více.

Využijte pohodlí
Je zásadní, aby byly prostory recepce vizuálně i 
akusticky příjemné, jasné, aby využívaly přirozené 
světlo a aby byly dostatečně odolné a vydržely 
každodenní provoz. 

V prostoru recepce obecně nacházíme hodně 
tvrdých povrchů, které jsou fantastické z hlediska 
odolnosti. Avšak odrazivé povrchy, jako je sklo, 
beton a kámen, vyvolávají dozvuk, kvůli kterému se 
musí zaměstnanci v budově i její návštěvníci potýkat 
s hlučnými a nepříjemnými vjemy. Začleněním 
akustických řešení do fáze návrhu dokážete vytvořit 
příjemný prostor a elegantní design.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE

Nechte se inspirovat!
Branding, neboli budování značky, nabývá 
mnoha podob, přičemž identita značky bývá 
často znázorněna právě pomocí designu 
kancelářských prostor.

Pokud se lidé cítí dobře od první chvíle, kdy do 
společnosti vstoupí, zanechá to v nich pozitivní 
emoce. U tohoto vnímání nejde jen o jedince, 
kteří zde pracují, ale také o atmosféru prostoru.

Pokud recepci oživíte trochou firemních 
barev a zajistíte zde pohodlné vnitřní klima 
s přirozeným denním světlem a vysokým 
pohlcováním zvuku, může na návštěvníky a 
zaměstnance působit jako aktivní nápomocný 
prostor.

Roompot Vakanties
Goes, Nizozemí

Výzva:
Roompot Vakanties je společnost, která 
pronajímá chaty. Majitelé společnosti si přáli, 
aby nové kancelářské prostory a recepce byly 
stejně příjemné a útulné, jako chalety, které 
pronajímají.

Řešení a výsledky:
Architekti společnosti RoosRos Goes navrhli 
prostor recepce této elegantní a moderní 
budovy tak, aby ztělesňoval nový brand 
positioning společnosti Roompot Vakanties. 
Rockfon Blanka® a závěsný rastr Mattwhite 11 
představovaly perfektní kombinaci odrážející 
současný vizuální design, který chtěli architekti 
komunikovat.
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Designová řešení pro recepce

Udělejte skvělý první dojem

Hlavní vlastnosti produktu
Rockfon® Mono® Acoustic
Unikátní konstrukční řešení pro nové projekty 
výstavby, jakož i renovace. Inovativní monolitický 
povrch, ideální pro stropy i stěny, přináší vynikající 
akustický komfort. Propracovaný bílý povrch 
poskytuje

vysoký odraz i rozptyl světla, čímž zajišťuje jeho 
rovnoměrné rozložení a snižuje potřebu umělého 
osvětlení.

Recepce by měla návštěvníka kanceláře uvítat a v jejím prostoru by se 
měl cítit dobře. Je důležité, aby se rozhovory u přepážky na recepci 
nešířily dále, aby byla vzhledem k rušnosti a hlučnosti prostoru zajištěna 
srozumitelnost řeči a zvuk kontrolován tak, aby nedocházelo k ozvěnám.
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Nabízí nejlepší akustické vlastnosti k zajištění 
příjemné hladiny hluku. Super bílý povrch vám 
pomůže využít přirozené světlo a přivést denní 
světlo více do prostoru.

Rockfon Blanka®

Jeho unikátní povrch snižuje vizuální kontrast 
mezi rastrem a podhledovou deskou a 
poskytuje elegantní a téměř monolitický vzhled, 
i když se rozhodnete pro akustický stropní 
systém s viditelným rastrem.

Rastr Chicago Metallic™ Matt-White 11

Akustická stropní a stěnová řešení dodávaná 
ve 34 exkluzivních barvách, které inspirují a 
vylepšují váš návrh interiéru. Pomáhají také, aby 
vaše recepce byla osobitější a přitom zde byl 
regulován hluk.

Rockfon Color-all®

Zde jsou některé produkty, 
které doporučujeme

Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického 
prostředí v prostorách recepce.

1. Používejte vysoce kvalitní materiály 
pohlcující zvuk, abyste zajistili 
srozumitelnost řeči a snížili ozvěnu.

2. Používejte biofilní design a zaneste do 
prostoru rostliny a vertikální zahrady, které 
jej rozbijí a utlumí ozvěny.

3. K regulaci hladin hluku používejte měkké 
podlahy a nábytek s látkovým potahem.

Tipy pro akustické provedení
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Chodby a  
oddychové prostory

LE34
Aarhus, Dánsko

Výzva:
Dánská geodetická společnost LE34 se rozhodla 
přestěhovat své provozovny a přemístila se do čtvrti 
Katrinebjerg v Aarhusu. Hlavní výzvou bylo přepracovat 
stávající půdorys tak, aby umožňoval lepší využití 
prostoru. To vyžadovalo strop, který by se mohl 
přizpůsobit různým způsobům využití.

Řešení a výsledky:
Morten Lovén, architekt a stavbyvedoucí pro 
architektonickou kancelář Vision Arkitekter, vytvořil 
otevřenou kancelář s chodbami a společenskou zónou 
v centru prostoru a s pracovními stoly podél vnějšího 
okraje budovy. Aby lidé hovořící a kráčející kolem 
pracovního prostoru ostatní příliš nerušili, rozhodl se 
Lovén pro desky Rockfon Blanka. Důvodem je jejich 
akustika třídy A a schopnost odrážet denní světlo a 
přivádět více světla dále do budovy, čímž ji prosvětlí.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Psst! Ticho, prosím!
Tato neformální setkávání na chodbách a 
v oddychových prostorech jsou pro moderní 
pracovní život nezbytná. Aby však fungovala v 
celkovém prostoru, je třeba vzít v úvahu akustiku. 
Zvuk, není-li kontrolován, prochází celou budovou, a 
to může narušovat soustředění u těch zaměstnanců, 
kteří se konverzace neúčastní. Při navrhování 
chodeb a oddychových prostor je tak třeba myslet 
na opatření, jako je bílý šum a stropy, řešení stěn a 
zástěny pohlcující zvuk.

Optimalizace prostoru
V kancelářském sektoru jsou chodby 
navigačním prostředkem, kde často 
narazíte na nějakého kolegu a dáte se 
s ním do řeči. Stále častěji jsou chodby 
navrhovány také jako malé oddychové 
prostory optimalizující využití prostoru. 
Schůzky zde mohou rušit osoby pracující 
poblíž, což vede k poklesu efektivity a 
produktivity.
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Hlavní architekt společnosti Arkitema Michael Green

Lidé spolu často 
hovoří např. po 
telefonu nebo se 
dávají spontánně do 
řeči, když se potkají. 
Nevezmete-li tedy 
při tvorbě návrhu 
v úvahu akustiku, 
vznikne vám rušivé 
prostředí plné hluku. 

Regulace hluku
Správná regulace hluku na chodbách a v 
oddychových prostorech vyžaduje zahrnutí jak 
vynikající akustiky, tak behaviorálních technik a 
technik zónování. Toto spojení může pomoci 
snížit nervozitu vyvolanou u osob pracujících 
přímo ve směru hovořících kolegů a zároveň 
podporuje spolupráci a komunikaci.

Použitím vysoce kvalitního materiálu 
pohlcujícího zvuk na stropě a stěnách a 
současným rozdělením pracovních toků, 
které mohou vytvářet obtěžující hluk, můžete 
prostor strategicky rozvrhnout tak, aby 
zlepšoval koncentraci a zároveň umožňoval vést 
spontánní rozhovory.
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Konstrukční řešení pro chodby a oddychové prostory

Design zvyšuje soustředění

V rámci kanceláří představují chodby oblasti se zvýšeným 
pohybem osob, navíc se často stávají prostorem pro spontánní 
setkávání, což může pracující kolegy rušit. Regulace hluku je 
pro tyto prostory důležitá stejně jako zabránění šíření zvuku.

Desky Rockfon Blanka jsou dodávány v široké škále 
rozměrů a hran, které doplní každý prostor. Nejenže 
se jedná o naše nejbělejší a nejjasnější podhledové 
desky. Poskytují také nejlepší akustiku ve své třídě, 
díky čemuž budete moci v tomto rušném prostoru 
efektivně snížit hladinu hluku.

Tato všestranná deska má hodnocení pohlcování 
zvuku třídy A, nejvyšší dostupné na trhu, a atraktivní 
bílý povrch s mikrotexturou. Je k dispozici ve výběru 
standardních hran a rozměrů, což z ní činí oblíbenou 
a dostupnou volbu.

Rockfon Blanka® Rockfon® Koral™

Zde jsou některé produkty, které doporučujeme
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Hlavní vlastnosti produktu
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Jedná se o unikátní, nákladově efektivní a velmi 
stabilní instalační systém, který je ideální pro 
široké chodby. Poskytuje rychlý a snadný přístup 
k technickým instalacím nacházejícím se za stropem. 
Šíře systému je tři metry a vzhledem k

pevnosti profilů nejsou nutné závěsy, což zajišťuje 
větší flexibilitu a snadnější údržbu. Ideální je systém 
zkombinovat s akustickými stropními podhledy 
Rockfon Blanka.

Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického 
prostředí na chodbách a v oddychových 
prostorech.

1. Používejte vysoce kvalitní materiály 
pohlcující zvuk, abyste jej omezili a zabránili 
jeho šíření.

2. Nainstalujte zvukové bariéry oddělující 
chodby od ostatních kancelářských prostor.

3. Probíhající hovory vám může pomoci zastřít 
bílý šum, který usnadňuje soustředění.

Tipy pro akustické provedení
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Otevřené
kanceláře
Inspirativní a motivující místo pro práci
Stále více lidí dnes vyhledává zdravější pracoviště 
s kvalitní akustikou. 

Zatímco plán otevřené kanceláře je navržen 
za účelem usnadnění spolupráce a inspirativní 
interakce ve skupině, může tento jeho účel také 
ztěžovat soustředění na náročné úkoly. Otevřená 
kancelář vyžaduje správné pohlcování zvuku a 
zvukovou izolaci, přičemž se klade velký důraz na 
její akustický návrh, aby byl zajištěn prostor pro 
soustředění i spolupráci. 
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Soustředění a spolupráce
Studie ukazují, že pracovní prostory navržené 
tak, aby podporovaly práci ve skupině a 
spolupráci, mají pozitivní dopad na obchodní 
procesy a náklady. Vše však závisí na akustické 
kvalitě prostoru. Špatná akustika může narušit 
motivaci k vyšší produktivitě a spolupráci, což 
jsou samotné cíle, kterých chtějí organizace 
prostřednictvím otevřených kanceláří 
dosáhnout.

Vytvořit prostor pro spolupráci znamená 
podporovat plánovaná i neplánovaná setkávání. 
Jak řekl jeden z nejvýznamnějších švédských 
odborníků na akustiku Lennart Nilsson:

„V kancelářích je potřeba 
dobrého pohlcování zvuku 
obzvláště vysoká v situaci, 
kdy pracujete v otevřených 
kancelářích formou týmové 
práce, která vyžaduje rozhovory 
napříč jednotlivými funkcemi a 
pozicemi.“ 

Lysgården
Trondheim, Norsko

Výzva:
Lysgården je nově postavený komerční 
kancelářský prostor navržený tak, aby využíval 
hodně přirozeného světla. Jak v atriu, tak 
v okolí vlastních pracovišť, musela být použita 
okna a sklo.

Řešení a výsledky:
K zajištění dobrého pohlcování zvuku bylo 
použito přes 6 000 akustických absorbérů 
Rockfon, které tlumí odrazivé povrchy 
vyskytující se všude kolem a pomáhají tak 
vytvořit zdravé vnitřní klima. Díky svému 
fantastickému stylovému vzhledu působí 
absorbéry v této moderní kanceláři jako 
umělecké dílo.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Leesman, 2016,
„100, 000+ A workplace effectiveness report“

Pouze 30 % 
zaměstnanců je 
ve skutečnosti 
spokojeno 
s hladinami 
hluku na svém 
pracovišti.
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Ačkoli rozvržení může být otevřené, zaměstnanci 
automaticky transformují prostor na oblasti 
neformálního setkávání a interakce, aby tak 
podpořili svůj způsob práce. V důsledku toho 
je třeba vyřešit hluk a vyrušování, které tradiční 
otevřené řešení nezohledňovalo. Proto došlo ke 
vzniku malých buněk.

Moderní otevřené prostory dnes zahrnují 
pracovní zákoutí, boxy pro telefonování a malou 
kancelář určenou pro spontánní schůzky, která 
podporuje náhodná setkávání a neformální 
jednání. Tyto prostory musejí zajišťovat spolehlivé 
pohlcování zvuku a zvukovou izolaci, aby bylo 
možné regulovat v prostoru hluk a aby se 
rozhovory nenesly ven z místnosti.

Buňkové kanceláře

Otevřená kancelář
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Činnosti, u nichž se hodně telefonuje, 
například v call centrech, zákaznickém 
servisu atd., jsou z důvodu optimalizace 
často soustředěny do otevřených kanceláří. 
Rušný telefonní provoz mnoha osob 
bohužel způsobuje, že hladina hluku v 
prostoru stoupá a brání srozumitelnosti 
řeči. Při celodenní práci v takové hlučné 
místnosti je zásadní, aby byla úroveň zvuku 
komfortní a příjemná pro práci. Je také 
důležité zajistit optimální pohlcování zvuku, 

David M. Sykes, PhD. 
Productivity: How Acoustics Affect Workers’ 
Performance in Open Areas. 2004

V důsledku rušivých vlivů v malé 
kanceláři mohou zaměstnanci ztratit 
až 20 minut soustředěné práce.

Prostory s intenzivním telefonováním

Otevřená kancelář

aby bylo možné hluk regulovat. U těchto 
rušných prostor to často znamená mít 
materiály pohlcující zvuk jak na stropě, tak 
na stěnách.

Materiály s vysokým pohlcováním zvuku 
jsou nezbytné na stropech i stěnách. K 
regulaci hluku mohou také přispět zástěny 
pohlcující zvuk umístěné mezi skupinami 
pracovních stolů.
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Konstrukční řešení pro otevřené kanceláře

Podpora spolupráce a soustředění

Pro optimální řízení zvuku je důležité pochopit, jak se zvuk 
chová a pohybuje v určitém prostoru a jaký je jeho dopad na 
produktivitu a pohodu zaměstnanců. Pro úspěch otevřené 
kanceláře je nezbytná skvělá akustika, což znamená správná 
řešení na stropech a stěnách, která budou pohlcovat hluk a 
zabrání jeho šíření.

Produkt Rockfon Blanka Activity je navržen pro 
srozumitelnost řeči. Silnější akustický stropní 
podhled má vysokou pohltivost, což je ideální 
pro regulaci úrovně zvuku při nízkých frekvencích 
a pro rušné oblasti, například ty s intenzivním 
telefonováním.

Tato stylová bezrámová řešení akustických stěn jsou 
perfektní pro dynamické otevřené kanceláře, v nichž 
se často a hodně mluví. Stěnové panely zajistí další 
pohlcování zvuku, díky čemuž se hladina hluku sníží. 

Tento inovativní a esteticky příjemný bezrámový 
akustický stropní ostrůvek nabízí vynikající pohlcování 
zvuku. Je to skvělý doplněk designové kanceláře 
v industriálním stylu nebo může být také instalován 
pod zavěšený strop pro dodatečné pohlcování zvuku.

Toto kreativní a inovativní akustické řešení, které je 
ideální pro industriální styl, vytváří jedinečný design 
a je k dispozici ve 33 inspirativních barvách. Dvě (2F) 
nebo čtyři orámované hrany (4F) vaše absorbéry 
ochrání.

Rockfon Eclipse®

 Rockfon® Universal™Baffle

Rockfon Blanka® Activity

Stěnový panel Rockfon Eclipse®

Zde jsou některé produkty, které doporučujeme
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Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického 
prostředí v otevřených kancelářích.

1. Ujistěte se, že máte na stropech materiály 
pohlcující zvuk o dostatečné síle a hustotě, 
abyste zajistili srozumitelnost řeči, a to 
zejména při nízkých frekvencích.

2. Na stěny používejte vysoce kvalitní 
materiály pohlcující zvuk.

3. Na podlahy používejte měkký materiál, 
který tlumí zvuky při nárazu.

Tipy pro akustické provedení
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Malé
kanceláře
To nejlepší z obou světů
Malá kancelář je skvělým řešením pro 
zaměstnance, kteří provádějí citlivé úkoly 
vyžadující soukromí. Je také místem, kam 
se mohou lidé uchýlit, když jejich práce 
vyžaduje soustředění a koncentraci. V 
ideálním případě by tyto prostory měly 
kombinovat vysoce kvalitní pohlcování 
zvuku a zvukovou izolaci.

Navrženy pro diskrétnost a soustředění
Rozhovor, jenž se odehrává za zavřenými dveřmi, 
nemusí být vždy soukromý. Proč? Zvuk může 
procházet z jednoho prostoru do druhého, což 
snižuje důvěrnost pracoviště a může rušit osoby 
kolem. Zvuková izolace znamená, že rozhovor zůstane 
za zdmi místnosti, kde probíhá. Zabraňuje tedy, aby 
se do místnosti dostával zvuk či se z ní šířil dál, čímž 
chrání soukromí.

Sundtkvartalet
Oslo, Norsko

Výzva:
Sundtkvartalet je velká kancelářská budova, v 
níž se pracuje s citlivými informacemi. Bylo tedy 
nutné se zde zaměřit na ochranu soukromí.

Řešení a výsledky:
Ve většině kanceláří v budově Sundtkvartalet 
je nainstalováno řešení Rockfon® Sonar® dB. 
To poskytuje vylepšenou zvukovou izolaci mezi 
místnostmi, která zajišťuje, že hluk neprochází 
z jedné kanceláře do druhé, přináší vysokou 
úroveň pohlcování zvuku a vytváří příjemné 
akustické klima.

PŘÍPADOVÁ STUDIE
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Ve dvou se to lépe táhne
Pohltivost zvuku a zvuková izolace jsou spolu 
nerozlučně spjaté a ve skutečnosti mezi nimi 
existuje přímé propojení. Pokud má místnost 
zdroje zvuku strop s vysokou pohltivostí zvuku, 
ten vytváří v místnosti nižší akustický tlak, 
který snižuje množství zvuku přenášeného 
do sousedního prostoru. Pokud má místnost 
rovněž dobrou zvukovou izolaci, přenáší se 
zvuk ještě méně a akustická atmosféra v malé 
kanceláři se tak ještě zlepší.

Chcete-li dosáhnout v malých kancelářích 
ještě vyšší úrovně pohlcování zvuku, může být 
vhodné přidat další akustická řešení na stěnu.
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Akustické provedení v malých kancelářích

Diskrétnost a soukromí 

Aby zachovávaly malé kanceláře diskrétnost a soukromí, 
je důležité myslet na společnou sílu pohlcování zvuku a 
zvukové izolace. Pokud v místnosti oba tyto akustické prvky 
zkombinujete, sníží se množství hluku, které se přenáší z jedné 
místnosti do druhé. Takové řešení je nezbytné pro každý prostor, 
kde se lidé potřebují soustředit a mluvit v absolutním bezpečí.

Tento bytelný stěnový panel pohlcuje vysokou 
úroveň hluku a je odolný vůči nárazům. Je dostupný 
v různých barvách a lze jej instalovat svisle 
i vodorovně.

Tato akustická bariéra snižuje přenos hluku 
ve stropních a podlahových prostorách pro 
vzduchotechnické rozvody a je ideální ke kombinaci 
s naší řadou dB.

Stěnový panel Rockfon® VertiQ® Rockfon® Soundstop™

Zde jsou některé produkty, které doporučujeme

Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického prostředí v 
malých kancelářích.

1. Ujistěte se, že máte na stropech materiály pohlcující 
zvuk a zvukově izolační materiály o dostatečné síle a 
hustotě. 

2. Na stěny používejte vysoce kvalitní materiály 
pohlcující zvuk.

3. Na podlahy používejte měkký materiál, který zvyšuje 
pohlcování zvuku.

Tipy pro akustické provedení
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Hlavní vlastnosti produktu
Rockfon dB
Naše řada akustických desek dB s vysokým 
pohlcováním zvuku má jádro z kamenné vlny s vysoce 
účinnou membránou na zadní straně snižující přenos 
hluku z místnosti do místnosti. 

Různé desky poskytují vysoké úrovně zvukové izolace 
a pohlcování zvuku, abyste nemuseli snižovat své 
nároky na možnost soustředění a soukromí.

Lloyd’s Register Consulting – Energy A/S, 
Sound Insulation and Productivity 2017

Přenos zvuku z místnosti 
do místnosti může 
snížit produktivitu 
kancelářské práce 
u jedné osoby až 
o 7 %.
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Zasedací
místnosti
Produktivní spolupráce
Zasedací místnosti jsou 
nepostradatelnou součástí 
kancelářských prostor a skvělým 
místem pro podporu kreativity a 
spolupráce. Zasedací místnosti jsou 
často prosklené kanceláře umístěné 
ve středu celého prostoru, přičemž 
bývají hojně vybavené IT zařízením. 
Hovor se však může odrážet od stěn a 
společně s hlukem z projektoru může 
bránit srozumitelnosti řeči v místnosti. 
Zasedací místnost tak musí být dobře 
akusticky řešena, musí být opatřena 
mimořádně kvalitním pohlcováním 
zvuku, ale také náležitou zvukovou 
izolací, aby si lidé mohli být jisti svým 
soukromím.

Dobré pohlcování zvuku a zvuková izolace
K podpoře spolupráce a výměny názorů je 
zásadní zajistit dobrou srozumitelnost řeči. 
Hluk v zasedacích místnostech se může snadno 
odrážet od tvrdých povrchů, jako jsou stěny, 
podlahy i nábytek, který se v místnosti nachází. 
Proto je mimořádně důležité zajistit kvalitní 
pohlcování zvuku.

Protože jsou zasedací místnosti obvykle 
umístěny vedle otevřené kanceláře, kde lidé 
pracují, je dobrá zvuková izolace klíčová, aby 
jednání v zasedací místnosti nerušila okolní 
pracoviště.

David M. Sykes, PhD. Productivity: How 
Acoustics Affect Workers’ Performance in 
Open Areas. 2004 

15 %
rušení v důsledku 
hovorů lze snížit 
vylepšením 
akustických 
podmínek.
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Dostaňte se do správného rozpoložení 
pomocí barvy
Ať už si to uvědomujeme nebo ne, barvy 
předávají informace, které nás ovlivňují a 
mohou vyvolat konkrétní emoce, jež nás 
mohou dostat do konkrétního rozpoložení. 
Barvy představují skvělý způsob, jak propůjčit 
místnosti tu správnou atmosféru a přimět 
lidi, aby měli chuť se zapojovat a vyměňovat 
si nápady. Jde o fantastický způsob, jak 
vdechnout život jinak nudné zasedací místnosti 
a vyvolat v ní kreativní atmosféru.

Bialmed 
Pisz, Polsko

Výzva:
Polská společnost Bialmed hledala nové sídlo, 
které by mělo skvělé akustické prostředí s 
vysokým pohlcováním zvuku, a bylo tak vhodné 
pro otevřené kanceláře i zasedací místnosti.

Řešení a výsledky:
Produkty Rockfon® Mono® Acoustic a Rockfon 
Blanka® byly vybrány díky svým vynikajícím 
akustickým vlastnostem a elegantním tlumeným 
interiérům, které dokonale odpovídaly tomu, 
co architekt při navrhování malých kanceláří a 
zasedacích místností hledal. Cílem bylo snížit 
v místnostech dozvuk a optimalizovat odraz 
světla.

PŘÍPADOVÁ STUDIE
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Konstrukční řešení pro zasedací místnosti

Komunikační prostor

Zasedací místnosti jsou klíčovým prostorem pro vzájemnou 
výměnu nápadů, ale aby bylo možné se zapojit, je důležité 
slyšet, co kdo říká. Je nutné zabránit ozvěně a odrážení zvuku 
od stěn a zajistit srozumitelnost řeči i dobrou zvukovou izolaci.

Hlavní vlastnosti produktu
Rockfon Color-all®

Produkt Rockfon Color-all představuje univerzální 
řešení akustického stropu. Dostupný je ve 34 
exkluzivních barvách, od jemných až po výrazné 
odstíny s dlouhou životností. 

Je k dispozici jako řešení se skrytým, částečně 
skrytým anebo viditelným rastrem a s různými 
rozměry desek, což vám dává při navrhování 
naprostou svobodu.
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Tento bytelný stěnový panel pohlcuje vysokou 
úroveň hluku a je odolný vůči nárazům. 
Dostupný je v různých barvách a lze jej 
instalovat svisle i vodorovně.

Naše řada dB v sobě spojuje silné pohlcování 
zvuku s vysokou zvukovou izolací. Je ideální pro 
místnosti, které vyžadují soukromí, a tam, kde 
chcete v místnosti regulovat hladinu hluku.

Produkt Rockfon Blanka přináší nejlepší 
akustické vlastnosti, jež zajišťují příjemné 
hladiny hluku. Vysoce matný a super bílý povrch 
vykazuje vlastnosti vysokého odrazu a rozptylu 
světla, což vám pomůže využít přirozené světlo.

Stěnový panel Rockfon® VertiQ®

Rockfon dB

Rockfon Blanka®

Zde jsou některé produkty, 
které doporučujeme

Tipy pro akustické provedení

Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického 
prostředí v zasedacích místnostech.

1. Ujistěte se, že máte na stropech materiály 
pohlcující zvuk a zvukově izolační materiály 
o dostatečné síle a hustotě, aby se zvuk z 
místnosti nešířil.

2. Na stěny používejte vysoce kvalitní 
materiály pohlcující zvuk, aby nevznikala 
ozvěna.

3. Na podlahy používejte měkký materiál, 
který zvyšuje pohlcování zvuku.
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Jídelna
Uvolněte se a užívejte si 
V kancelářské budově je jídelna rušným 
místem, kde se všichni zaměstnanci společně 
setkávají a relaxují, nebo pořádají neformální 
pracovní obědy. Toto spojení často otevřeného 
prostoru pro přípravu jídla a rušného prostoru 
se spoustou osob představuje v oblasti akustiky 
a hygieny jedinečnou výzvu.
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Místo setkávání
Jídelna je pro zaměstnance společensky 
oblíbeným místem, které se v čase oběda 
proměňuje v hlučné a rušné prostředí. Jídelní 
„rámus“ vede ke značné verbální aktivitě, což 
v kombinaci se zvuky příborů a cinkáním talířů 
a skleniček na stolech může zapříčinit rychlé 
zvýšení hladin hluku a vytvořit tak nepříjemné a 
hlasité prostředí.

Čisté místo pro stravování 
Hygiena je při přípravě jídla zásadní, a proto 
musejí být stavební materiály používané v 
kuchyních čistitelné. Ale věděli jste, že stejně 
důležitá je zde i správná akustika? Kuchyně 
jsou plné tvrdých povrchů, jako jsou dlážděné 
podlahy a kovové povrchy, které jsou skvělé z 
hlediska čištění a udržování sterilního prostředí. 
Nevýhodou však je, že odrážejí zvuk. Spolehlivý 
akustický strop, který vydrží pravidelné 
čištění a dezinfekci, je klíčem k tomu, aby se 
zaměstnanci kuchyně cítili příjemně.

International WELL Building Institute 

92 % provozních 
nákladů společnosti 
je spojeno s výdaji 
na zaměstnance. 
Optimalizace vnitřního 
klimatu podporuje 
produktivitu a zvyšuje 
návratnost.
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Konstrukční řešení pro jídelny 

Skvělé hygienické prostředí. To zní vážně dobře! 

Rušná jídelna v kancelářských prostorech vyžaduje promyšlené 
akustické provedení, a to jak v oblasti, kde se lidé stravují, tak 
tam, kde se jídlo připravuje. K tomu je zapotřebí akustický 
strop, který dokáže splnit nároky na zajištění akustického 
komfortu a je dostatečně odolný vůči pravidelnému čištění a 
dezinfekci.

Rockfon Hygienic je nehygroskopický a odolný 
stropní podhled, který je ideální pro oblasti přípravy 
jídla, kde je vyžadováno časté čištění. Výběrem 
stropního řešení odolného vůči plísním a bakteriím 
zajistíte bezpečný prostor.

Produkt Rockfon Blanka přináší nejlepší akustické 
vlastnosti, jež zajišťují příjemné hladiny hluku. 
Vysoce matný a super bílý povrch vykazuje vlastnosti 
vysokého odrazu a rozptylu světla, což vám pomůže 
využít přirozené světlo.

Rockfon Eclipse představuje nádherný bezrámový 
akustický ostrůvek, který může mít různé 
geometrické tvary a který lze instalovat jak na strop, 
tak na stěny. Toto řešení s hravým designem se 
dokonale postará o lepší pohlcování zvuku. Lze 
jej zavěsit samostatně nebo pod tradiční akustický 
strop.

Tento bytelný stěnový panel pohlcuje vysokou 
úroveň hluku a je odolný vůči nárazům. Dostupný 
je v různých barvách a lze jej instalovat svisle 
i vodorovně. Je ideální pro rušné a hlasité jídelny.

Rockfon® Hygienic™ 

Rockfon Blanka®

Rockfon Eclipse®

Stěnový panel Rockfon® VertiQ®

Zde jsou některé produkty, které doporučujeme
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TrueLime
Breda, Nizozemsko 

Výzva:
Společnost TrueLime se chtěla přestěhovat 
do nového prostoru. Do takového, kde by se 
mohla realizovat a vybudovat skvělé vnitřní 
klima. Proto se její vedení rozhodlo pro nově 
zrekonstruovanou budovu, kterou si mohlo 
uzpůsobit podle svého.

Řešení a výsledky:
Při renovaci budovy byl kladen důraz na 
vytvoření jídelny, kde by se lidé mohli scházet. 
Velká pozornost byla věnována designu 
místnosti, aby její atmosféra vyzařovala přesně 
to, o co interiérový designér usiloval. Přírodní 
tóny byly použity i na pátou stěnu – strop, a to 
pomocí desky Rockfon Color-all® Hemp, aby 
tak byla zajištěna ta správná atmosféra.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Tipy pro akustické provedení

Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického 
prostředí v jídelně.

1. Používejte řešení pohlcující zvuk, která 
splňují nejpřísnější hygienické předpisy 
a jsou odolná vůči plísním a bakteriím.

2. K regulaci úrovně hluku používejte stropní 
a stěnová řešení s vysokým pohlcováním 
zvuku.

3. Vyhrajte si s designem stropu a stěn 
a vytvořte v tomto velkém prostoru 
srdečnou a příjemnou atmosféru.
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Parkovací
garáže
Zapomenuté místo
Garáže jsou asi nejméně okouzlující 
částí návrhu komerční budovy. Proto 
jim není věnována velká pozornost, 
což je poněkud paradox, protože často 
bývají prvním místem, kde se člověk 
dostane do kontaktu s budovou. 
Akustické stropy mohou hrát důležitou 
roli při vytváření pozitivních zkušeností 
a při zvyšování energetické účinnosti 
budovy.

KPMG
Frederiksberg, Dánsko

Výzva:
Myšlenka, která stojí za budovou, byla připravit 
KPMG na budoucí požadavky na udržitelnost. 
Centrála měla kompletní návrh včetně 
parkovacích garáží.

Řešení a výsledky:
Díky velmi nízké spotřebě energie a přísným 
požadavkům na snižování dopadu na životní 
prostředí budova podporuje cíle KPMG v 
oblasti společenské odpovědnosti pro snížení 
emisí CO2 a je zahrnuta do evropského 
programu zelených budov (European Green 
Building Program), jehož cílem je zvýšit 
efektivitu budov z hlediska podnikání. Aby bylo 
tohoto cíle dosaženo, rozhodli se architekti 
3XN použít v garážích desky Rockfon® 
Cosmos™.

PŘÍPADOVÁ STUDIE



“
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Zvládněte více díky akustickým řešením  
Lepší izolace budov je výhodným způsobem, 
jak snížit emise CO2; jde o snadno dostupnou 
možnost v boji proti změně klimatu. Izolace 
snižuje dnešní zbytečné plýtvání fosilními 
palivy u budov, které jsou odpovědné za 40 % 
spotřeby energie v EU a významně přispívají k 
emisím CO2 způsobeným člověkem. Akustická 
řešení stropů mohou zlepšit akustické prostředí 
a současně přispět k energetické účinnosti 
budovy.

Akustická bezpečnost
Motocykl může vydávat zvuk o síle až 95 dB a 
tvrdé, odrazivé povrchy garáží jeho účinek zesilují, 
nejsou-li vybaveny řešením pro pohlcování zvuku. 
To vede ke vzniku nepříjemného vjemu, ale i 
potenciálně nebezpečné situace, protože se 
zvyšuje pravděpodobnost nehody způsobené 
špatným vnímáním zvuku. 

Pro kompenzaci negativního vnitřního klimatu 
je důležité zvážit při navrhování garáží akustická 
řešení.

Nadměrný dozvuk 
vytváří nepříjemné 
vnitřní prostředí. 
Klíčem k vyřešení 
této výzvy je použití 
stropního podhledu  
pohlcujícího zvuk.“

Pascal van Dort,
globální ambasador akustiky
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Konstrukční řešení pro garáže

Více než jen akustika

Tvrdé povrchy v garážích vytvářejí nepříjemné 
zvukové prostředí a mohou potenciálně zvyšovat 
pravděpodobnost nehody. Pohltivost zvuku je 
důležitá stejně jako řešení, která mohou izolovat 
podlaží pro zvýšení energetické účinnosti budovy.

Průmyslové stropní podhledy Rockfon Facett 
mají vynikající pohltivost zvuku, tepelnou izolaci a 
protipožární vlastnosti. Jsou ideální pro parkovací 
garáže. Nízká hmotnost umožňuje rychlou a 
snadnou instalaci přímo na nosný strop.

Rockfon Cosmos je bílý akustický stropní podhled, 
který vykazuje extrémně vysokou pohltivost zvuku 
třídy A. Tento podhled je ideální pro prostory 
s vysokými hladinami hluku. Jeho instalace je 
vzhledem k nízké hmotnosti snadná.

Díky vysoké tloušťce desky vykazuje také tepelně 
izolační vlastnosti, které zvyšují energetickou 
účinnost budovy.

Rockfon® Facett™Rockfon® Cosmos™

Zde jsou některé hlavní produkty, které doporučujeme
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Tipy pro akustické provedení

Tři tipy pro vytvoření skvělého akustického 
prostředí v garážích.

1. Ujistěte se, že máte na stropech materiály 
pohlcující zvuk a zvukově izolační materiály 
o dostatečné síle a hustotě.

2. Mezi parkovacím suterénem a podlahou 
nahoře zajistěte akustický útlum a zvukovou 
izolaci.

3. Izolujte své garáže akustickými stropními 
řešeními, a zvyšte tak energetickou 
účinnost budovy.
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Specifikace produktů pro kanceláře
a kde je použít
Nyní si shrneme produkty a místnosti, které jste právě viděli

Vlastnosti
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 35

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon 
Blanka®

dB 46

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Koral™

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™ 
Baffle

Stěnový 
panel Rockfon 
Eclipse®

Stěnový 
panel 
Rockfon®

VertiQ®

Zvuková
pohltivost

αw: až 1,00 
(třída A)

αw: až 1,00 
(třída A)

αw: 1,00
(třída A)

αw: 0,80
(třída B)

αw: 0,90
(třída A)

αw: 0,90
(třída A)

αw: 0,90
(třída A)

αw: 0,95 
(třída A)

αw: až 1,00 
(třída A)

αw: 1,00
(třída A)

Aeq
(m2/prvek)

Aeq 
(m2/prvek)
C, H1

Aeq
(m2/prvek)

αw: 1,00
(třída A)

Izolace přímého 
zvuku Rw = 22 dB – – Rw = 19 dB Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB – – – – – –

Zvuková izolace 
mezi místnostmi – – –

Dn,f,w = 35 dB
se Soundstop
21 dB = 44 dB
se Soundstop
30 dB = 50 dB

Dn,f,w = 41 dB 
se Soundstop 
21 dB = 50 dB
se Soundstop 
30 dB = 55 dB

Dn,f,w = 43 dB 
se Soundstop 
21 dB = 53 dB
se Soundstop 
30 dB = 56 dB

Dn,f,w = 46 dB
se Soundstop 
21 dB = 55 dB
se Soundstop 
30 dB = 58 dB

– – – – – –

Povrchová 
odolnost –

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

– –

Zvýšená 
pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám

–

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

–

Odolnost vůči 
nárazu –

Třída 3A 
(upevňovací 
spona)

– – – – – – – – – – –
Vysoká 
odolnost
vůči nárazu

Odraz 
světla 

odraz světla 87 % 
(Elegant Render), 
78 % (Ready-Mix 
Render), rozptyl 
světla > 99 % 
(Elegant Render)

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla
87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

V závislosti na 
barvě 86 % 85 %

odraz světla 87 % 
(zadní strana: 79 %) 
rozptyl světla > 99 %

Bílá 77 %
Tmavošedá 4 % 
Color-all – závisí 
na barvě

odraz světla 
87 % 
(zadní strana:  
9 %) 
rozptyl světla 
> 99 %

Bílá 72 %
Světle šedá 61 %
Šedá 33 %
Černá 5 %

Čištění Vysávání Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík Vysávání

Vysávání, 
vlhký 
hadřík

Vysávání, 
vlhký hadřík, 
čištění

Vysávání, vlhký 
hadřík Vysávání

Vysávání, vlhký
hadřík

Vysávání

Hygiena Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy

Odolnost 
vůči vlhkosti 
a rozměrová 
stabilita

Až do 100% relativní vlhkosti Až do 100% relativní vlhkosti2

Reakce 
na oheň

A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0

A1
Color-All 
Mercury: 
A2-s1,d0

A1 A1

A1
Rockfon Eclipse 
Obdélník 2360: 
A2-s1,d0

A2-s1,d0

A1
Rockfon Eclipse 
Obdélník 2360: 
A2-s1,d0

A2-s1,d0

Životní 
prostředí Recyklovatelné Recyklovatelné

1  C – středová vzdálenost mezi řadami absorbérů, H – výška zavěšení: čistá vzdálenost mezi absorbérem a stropem
2  Produkty Rockfon Eclipse a Rockfon® Universal™ Baffle by neměly být používány v bazénech a externích objektech. Stěnový panel Rockfon Eclipse 

je odolný do 90% relativní vlhkosti a neměl by být používán v bazénech a externích objektech. Rockfon VertiQ C v Rockfon systému VertiQ C může 
být použit na zeď v bazénech za předpokladu, že není vystaven kondenzaci, stříkající vodě nebo vodním kapkám.

Toto srovnání obsahuje základní parametry, pro více informací k jednotlivým produktům kontaktujte Rockfon.
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Vlastnosti
Rockfon® 
Mono®

Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 35

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon 
Blanka®

dB 46

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Koral™

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™ 
Baffle

Stěnový 
panel Rockfon 
Eclipse®

Stěnový 
panel 
Rockfon®

VertiQ®

Zvuková
pohltivost

αw: až 1,00 
(třída A)

αw: až 1,00 
(třída A)

αw: 1,00
(třída A)

αw: 0,80
(třída B)

αw: 0,90
(třída A)

αw: 0,90
(třída A)

αw: 0,90
(třída A)

αw: 0,95 
(třída A)

αw: až 1,00 
(třída A)

αw: 1,00
(třída A)

Aeq
(m2/prvek)

Aeq 
(m2/prvek)
C, H1

Aeq
(m2/prvek)

αw: 1,00
(třída A)

Izolace přímého 
zvuku Rw = 22 dB – – Rw = 19 dB Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB – – – – – –

Zvuková izolace 
mezi místnostmi – – –

Dn,f,w = 35 dB
se Soundstop
21 dB = 44 dB
se Soundstop
30 dB = 50 dB

Dn,f,w = 41 dB 
se Soundstop 
21 dB = 50 dB
se Soundstop 
30 dB = 55 dB

Dn,f,w = 43 dB 
se Soundstop 
21 dB = 53 dB
se Soundstop 
30 dB = 56 dB

Dn,f,w = 46 dB
se Soundstop 
21 dB = 55 dB
se Soundstop 
30 dB = 58 dB

– – – – – –

Povrchová 
odolnost –

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

– –

Zvýšená 
pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám

–

Zvýšená pevnost 
povrchu a 
odolnost vůči 
nečistotám 
Odolnost proti 
oděru za mokra: 
Třída 1

–

Odolnost vůči 
nárazu –

Třída 3A 
(upevňovací 
spona)

– – – – – – – – – – –
Vysoká 
odolnost
vůči nárazu

Odraz 
světla 

odraz světla 87 % 
(Elegant Render), 
78 % (Ready-Mix 
Render), rozptyl 
světla > 99 % 
(Elegant Render)

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla 87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

odraz světla
87 % 
rozptyl světla 
> 99 %

V závislosti na 
barvě 86 % 85 %

odraz světla 87 % 
(zadní strana: 79 %) 
rozptyl světla > 99 %

Bílá 77 %
Tmavošedá 4 % 
Color-all – závisí 
na barvě

odraz světla 
87 % 
(zadní strana:  
9 %) 
rozptyl světla 
> 99 %

Bílá 72 %
Světle šedá 61 %
Šedá 33 %
Černá 5 %

Čištění Vysávání Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík

Vysávání, vlhký 
hadřík Vysávání

Vysávání, 
vlhký 
hadřík

Vysávání, 
vlhký hadřík, 
čištění

Vysávání, vlhký 
hadřík Vysávání

Vysávání, vlhký
hadřík

Vysávání

Hygiena Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy

Odolnost 
vůči vlhkosti 
a rozměrová 
stabilita

Až do 100% relativní vlhkosti Až do 100% relativní vlhkosti2

Reakce 
na oheň

A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0

A1
Color-All 
Mercury: 
A2-s1,d0

A1 A1

A1
Rockfon Eclipse 
Obdélník 2360: 
A2-s1,d0

A2-s1,d0

A1
Rockfon Eclipse 
Obdélník 2360: 
A2-s1,d0

A2-s1,d0

Životní 
prostředí Recyklovatelné Recyklovatelné
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Lidé nemohou pracovat a být produktivní, pokud se nemohou soustředit. 
Ústředním principem pracovního prostoru je tedy navodit pocit pohody. Aby 
bylo vnitřní klima opravdu působivé, potřebujete skvělou akustiku stejně jako 
ohromující design. Podívejte se prosím na náš přehled a zjistěte, jaké produkty 
doporučujeme pro dokonalou kombinaci stylu a akustického komfortu.

Správný produkt na správném místě

RECEPCE

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ

CHODBY A ODDYCHOVÝ PROSTOR

MALÁ KANCELÁŘ

Regulace hluku

Srozumitelnost řeči, regulace hluku a ochrana soukromí

Regulace hluku

Zvuková izolace a soukromí

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka® Activity Stěnový panel Rockfon Eclipse® 

Rockfon® Koral™

Rockfon Eclipse®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB Stěnový panel Rockfon® VertiQ®

Rockfon® Soundstop™

Rockfon® Mono® Acoustic

Stěnový panel Rockfon® VertiQ®

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®
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ZASEDACÍ MÍSTNOST

PARKOVACÍ GARÁŽE

JÍDELNA

Regulace hluku a srozumitelnost řeči

Regulace hluku a energetická účinnost

Regulace hluku a hygiena

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® Rockfon® Hygienic™

Rockfon Koral™

Rockfon® Cosmos™

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Color-all® Rockfon Eclipse®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Facett™

Rockfon Color-all®

Rockfon® Koral™ Stěnový panel Rockfon® VertiQ®

Stěnový panel Rockfon® VertiQ®
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Vytvářejte pohodlné a elegantní prostory, které jsou 
skutečnou inspirací. Desky Rockfon Mono Acoustic 
mají jasně bílý povrch a jsou dostatečně pružné, 
aby je bylo možné ohýbat nebo tvarovat. Můžete je 
tudíž nainstalovat na jakýkoli strop nebo stěnu, což 
přináší skvělý akustický design do jakýchkoli prostor.

Unikátní bezproblémové a flexibilní akustické řešení 
ideální pro ohromující kancelářské prostory, které chtějí 
něco navíc. Použijte je na stropy i stěny a nebojte se 
vyhrát si s formami svého prostoru – Rockfon Mono 
Acoustic vám umožní tvarovat povrch akustického panelu 
až na poloměr 1 500 mm.

Rockfon® Mono® 
Acoustic – vypadá stejně 
fantasticky, jako zní
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Síla desky
Rockfon Blanka®

Její super bílý povrch s vysokým odrazem 
a rozptylem světla vytváří pohodlné vnitřní 
prostředí s výjimečnou akustikou. Řada je 
k dispozici v několika rozměrech a s různými 
hranami pro plnou flexibilitu provedení. Je 
dostupná v různých tloušťkách, takže je optimální 
pro rušné kanceláře, kde je třeba regulovat zvuk.

Přirozené světlo zvyšuje produktivitu pracovníků a díky 
povrchu desek Rockfon Blanka můžete denní světlo ještě více 
optimalizovat. Tento unikátní povrch vám umožní přivést přirozené 
světlo o 11 % hlouběji do prostoru a přispět k úsporám energie až 
o 23 %.
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Magický účinek 
Rockfon Color-all®

Chcete vylepšit pohodu a prostředí 
pomocí barev? Naše barevná řešení stropů 
a stěn nesnižují pouze hluk, ale pomáhají 
také vytvářet jedinečné prostory. Řada je 
dostupná ve 34 exkluzivních barvách, které 
vás inspirují, aby byl váš návrh interiéru 
ještě lepší. Budete tak moci v kanceláři 
navodit tu správnou atmosféru.

• Vybírejte od jemných až po výrazné barvy 
s dlouhou životností

• Rozsáhlá řada částečně skrytých a plně 
skrytých hran v široké škále velikostí 
modulů

• Oživte stěny barevným tónem, navoďte 
v kanceláři správnou atmosféru a nechte 
svůj návrh vyniknout
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Rockfon dB – to 
nejlepší z obou světů

Chcete podpořit zvýšenou zvukovou izolaci mezi 
místnostmi s vysokou úrovní pohlcování zvuku? Řada 
Rockfon dB je dokonalým řešením pro vytvoření prostor, 
kde se lze soustředit a zachovat soukromí i diskrétnost. 
Řada je dodávána v různých tloušťkách v závislosti na 
potřebné míře zachování diskrétnosti. Je k dispozici také 
v našich řešeních skrytých, částečně skrytých a viditelných 
rastrů, aby bylo možné vytvořit různé vzhledy.

• Unikátní spojení vysoké zvukové izolace a pohlcování zvuku
• Je k dispozici s několika hranami a ve vícero rozměrech
• Produkty dB lze snadno spojit s našimi běžnými akustickými stropními 

podhledy a zajistit tak jednotný vzhled v celé budově
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Jsme vaším 
partnerem
v oblasti 
udržitelnosti
Udržitelnost je jádrem našeho výzkumu 
a vývoje. Proto používáme přírodní 
kámen, neustále snižujeme uhlíkovou 
stopu a recyklujeme, abychom se 
postarali o naši planetu i lidi.

Komerční budovy jsou nákladnou investicí, 
která vede mnoho developerů k volbě 
udržitelných stavebních materiálů s cílem 
stabilizovat hodnotu budovy a její životní 
cyklus. Popularita certifikací budov, jako je 
LEED, BREEAM, DGNB nebo WELL, roste a 
naše produkty k ní naštěstí pozitivně přispívají. 
Veškerá potřebná dokumentace je snadno 
dostupná.

Kamenná vlna je v uzavřeném systému plně 
udržitelným produktem. Lze ji znovu a znovu 
recyklovat bez jakéhokoli zhoršení kvality.

Všem zákazníkům nabízíme recyklaci starých 
stropních podhledů z kamenné vlny, což 
významně přispívá k zelenější planetě.

Navštivte naše webové stránky, kde najdete 
další informace o našem systému zpětného 
odběru.

V roce 2019 
bylo za účelem 

recyklace 
shromážděno 
159 000 tun 

kamenné vlny.
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Otto Nielsens Vei 12 
Trondheim, Norsko 

Výzva:
Během výstavby této kancelářské budovy o 
rozloze více než 9 500 m2 se projekt zaměřoval 
zejména na udržitelnost a dopad na životní 
prostředí.

Řešení a výsledky:
Při navrhování budovy byl kladen důraz na 
pocit pohody, flexibilitu a zachování soukromí, 
proto se architekt rozhodl použít řadu 
Rockfon dB. Udržitelný profil akustických řešení 
Rockfon umožnil, aby byla budova jako první 
v Trondheimu opatřena certifikací BREEAM 
Excellent.

PŘÍPADOVÁ STUDIE
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Jsme vaším partnerem v oblasti 
udržitelnosti
Naše vysoce kvalitní produkty jsou vyrobeny 
z přírodního kamene. Fungují, jsou krásné 
a vydrží – dokud nebudou recyklovány k 
další výrobě. Navíc poskytujeme veškerou 
potřebnou dokumentaci, která vám pomůže 
při vytváření projektu udržitelné kanceláře.

Naše online zdroje
Prozkoumejte náš web, kde najdete 
výpočty týkající se zvuku, instruktážní 
videa, dokumenty a obsáhlou knihovnu 
BIM s objekty kompatibilními s nástroji 
ArchiCAD a Revitt.
Urychlete svůj proces návrhu s touto 
bezplatnou podporou na:

www.rockfon.cz

Staňte se součástí vytváření 
světa, který zní lépe každému
Začněte ještě dnes

Společnost Rockfon je součástí skupiny 
ROCKWOOL. Jsme předním světovým 
poskytovatelem akustických řešení – naším 
posláním je přinášet a chránit ticho a klid.

Jsme oázou klidu v kreativních kancelářích
Každý den hledáme inspiraci a vytváříme inovace 
se zvukovými řešeními, která lidem pomáhají 
přemýšlet, více se soustředit a užívat si života. Naše 
akustická řešení nejenže snižují hluk, ale podporují 
soustředění a spolupráci a zvyšují produktivitu a 
pohodu v pracovním prostoru.

Jsme tu, abychom vám pomohli
Máme 22 poboček a 9 výrobních závodů po celém 
světě a jsme připraveni vám pomoci najít správná 
akustická řešení pro váš další projekt kancelářských 
prostor.
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(+420) 702 200 892

info@rockfon.cz www.rockfon.cz

Po–Pá: 09.00–18.00Promluvte si s odborníkem Objednejte si vzorky

Pojďme se spojit
Zavolejte nám, ať už potřebujete poradit ohledně správného akustického 

prostředí pro svůj projekt, chcete se dozvědět více o jednom z našich 
produktů anebo potřebujete technickou podporu. 

Jsme tu, abychom vám pomohli.

Stephen Holmes
generální ředitel, Linear

Společnost 
Rockfon se ukázala 
jako neocenitelný 
partner.“

„
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