


Rozměr 4800 x 4800 mm  
Rám Světle šedá mozaika  
Desky Rockfon Color-all® v barvách Eucalyptus, Sage a Space
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ZMĚŇTE OTEVŘENÝ PROSTOR 
NA OTEVŘENÉ MOŽNOSTI.

Rockfon® Hub
Vneste do svých interiérů víceúčelovou flexibilitu při navrhování 
hybridních prostor. Namísto pevných stěn vám Rockfon Hub 
umožňuje navrhnout akustické zóny, které lze oddělit závěsy. 
Je to perfektní řešení pro místa, kde se lidé mohou soustředit, 
brainstormovat, scházet se nebo hovořit v soukromí. Doplňte 
je osvětlením a vybranými závěsy, které ladí s vaším designem.
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Vzhledem k tomu, že ostrov Hub 
představuje integrované řešení, 
obdržíte všechny komponenty 
v jedné sadě, jasně označené pro 
snadnou a bezproblémovou instalaci, 
kterou lze demontovat, přemístit 
a znovu nainstalovat. Nabízíme také 
podporu na místě pro ty, kteří se 
s našimi produkty setkávají poprvé.

Rozměr 4800 x 4800 mm  
Rám Světle šedá mozaika 
Desky Rockfon Color-all® v barvě Fresh
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Inovujte s akusticky optimalizovanými prostory, 
které dodají vašemu interiéru krásný designový 
prvek i praktickou funkci. Hub se dodává v různých 
barvách dle volby designéra, od biofilní zelené 
po tmavě modrou, chladně šedou nebo zářivě bílou, 
a dokonale doplňuje jakékoli stávající akustické 
řešení. Navíc můžete rám doplnit plstěným potahem, 
osvětlením a závěsy podle vlastního výběru – 
od průsvitných po akustické tkaniny –, a vytvořit 
tak proměnlivý design, který propojí prostory 
a vyváží otevřené provedení intimitou a stylem. 

Rozměr 4800 x 4800 mm  
Rám Světle šedá mozaika 
Desky Rockfon Color-all® v barvě Storm
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Jelikož zdraví a pohoda jsou na prvním 
místě, mají naše stropní panely zvukovou 
pohltivost třídy A, takže lidé mohou 
v klidu relaxovat nebo se soustředit. 

Zaoblené tvary ostrovů v barvách 
povzbuzujících náladu mohou být 
doplněny osvětlením a závěsy a jejich 
velikost může být přizpůsobena jak 
útulnému prostoru pro intimní skupinu, 
tak i velké zasedací místnosti. 

Rozměr 4800 x 4800 mm  
Rám Světle šedá mozaika 
Desky Rockfon Color-all® v barvě Storm
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Akustika
Zvuková pohltivost třídy 
A. Nezávisle testováno 
v certifikovaných 
laboratořích na 
hodnoty pohltivosti 
zvuku aw v souladu 
s normou ISO11654. 

Rozměry
3000 x 4800 mm

3600 x 4200 mm

4800 x 4800 mm

4800 x 7200 mm 

Závěsy a světlo 
Přidání světel a závěsů 
dle vašeho výběru.

Rám
Černý eloxovaný rám 
s níže uvedenými 
možnostmi potahu 
z plstěného materiálu.

Desky s certifikací 
Cradle to Cradle 
Certified® Silver
Bílá verze s deskami 
Rockfon Blanka®

Barevná verze s deskami 
Rockfon Color-all®

Světle šedá 
mozaikaČistě bílá

Tmavě šedá 
mozaika

Možnosti potahu z plstěného materiálu

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Možnosti barevných desek

Akustická 
flexibilita

Pro možnosti desek v dalších barvách nás prosím kontaktujte, abychom 
vám sdělili více informací o minimálním množství objednávky.
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Part of ROCKWOOL Group   /   Soundsbeautiful.com


