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FUZJA ESTETYKI
I FUNKCJONALNOŚCI



ROCKFON Fusion to biały, designerski sufit opracowany z myślą o 
połączeniu estetyki z funkcjonalnością. 

ROCKFON Fusion charakteryzuje się wysublimowanym, 
minimalistycznym stylem dzięki zastosowaniu wąskiego, 
anodowanego, aluminiowego profilu, który daje efekt przecięcia 
czystej, białej powierzchni sufitu. Sufit uzyskuje unikalną tożsamość. 
Wygląda spokojnie i spójnie, a jednocześnie dynamicznie dzięki 
podkreślającej kierunek, charakterystycznej długiej linii.

ZWYCIĘSKI DESIGN O 
UNIKALNEJ TOŻSAMOŚCI

ROCKFON Fusion otrzymał 
nagrodę Danish Design Award



FUZJA NOWOCZESNEGO 
DESIGNU I INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII 



ROCKFON Fusion to ekskluzywny, nowoczesny dekor sufitowy łączący 
najlepsze cechy techniczne sufitu. 

Profile aluminiowe mogą być wystające lub lekko ukryte. Aby 
podkreślić ostrość linii, którą zapewnia charakterystyczna krawędź 
H, płyty są wręcz idealnie prostopadłe. Elegancka krawędź X 
natomiast daje efekt monolityczności sufitu z niemal niewidocznymi 
połączeniami przebiegającymi w kierunku poprzecznym.

FUZJA STYLU I KOMFORTU
ROCKFON Fusion łączy wszystkie cechy dynamicznego sufitu, pasującego do różnych 
pomieszczeń. Połączenie estetyki z funkcjonalnością sprawia, że ROCKFON Fusion 
jest najlepszym wyborem zarówno dla najmniejszych pomieszczeń biurowych, jak 
i największych sal konferencyjnych, niezależnie czy wizją jest innowacyjny design, 
świetna akustyka, czy optymalny klimat wnętrza. 

ROCKFON Fusion posiada najlepszą klasę pochłaniania dźwięku (klasa A). Należy 
do najbardziej skutecznych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu i skrócenia czasu 
pogłosu w każdym rodzaju pomieszczenia.LE34,  BALLERUP

Wystający profil 
aluminiowy

Lekko ukryty 
profil aluminiowy

Krawędź X



ROCKFON Fusion występuje w dwóch wariantach powierzchni 
– ROCKFON® Sonar® i ROCKFON® Blanka™.

Nowa, super biała powierzchnia ROCKFON Blanka Fusion 
podkreśla architektoniczne niuanse wnętrza. Profil zaś 
tworzy ciekawy kontrast pomiędzy aluminium i czystą bielą 
powierzchni sufitu. Design nie tylko podkreśla czystość i 
elegancję, ale też sprawia, że użytkownicy pomieszczenia czują 
się jakby przebywali w wyjątkowym miejscu.

Nowy, biały sufit z wełny skalnej został stworzony po latach 
badań wprowadzając biel na wyższy poziom. Wybierając 
ROCKFON Blanka Fusion o ultramatowej, gładkiej oraz 
idealnie białej powierzchni, architekt ma teraz możliwość 
w pełni zastosować najjaśniejszy z odcieni łącząc go z 
supernowoczesnym dekorem sufitowym.

Sekretem nowego, bielszego i gładszego sufitu akustycznego 
jest specjalna farba powierzchniowa stosowana w 
amerykańskim przemyśle kosmicznym. Powłoka składa się z 
licznych mikro-ceramicznych kulek, dzięki którym światło jest 
dalej odbite i bardziej rozproszone niż w przypadku użycia 
zwykłej farby.

ROCKFON Blanka Fusion charakteryzuje się optymalnym 
połączeniem wysokiego współczynnika odbicia i rozproszenia 
światła, co zapewnia równomierne rozprowadzenie światła 
dziennego w każdym pomieszczeniu - ograniczając potrzebę 
korzystania ze światła sztucznego. Wysoki współczynnik odbicia 
i rozproszenia światła przyczynia się nie tylko do oszczędności 
energii, ale też tworzy jaśniejsze i bardziej komfortowe wnętrza. 
Innymi słowy, komfort światła jest ważny i dla dobrego 
samopoczucia, i dla efektywnej pracy.

FUZJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I NAJBIELSZEJ BIELI

DANSKE BANK,  KGS.  LYNGBY

ROCKFON® BLANKA™ FUSION™



Nowa, ulepszona technologia produkcji czyni z ROCKFON Fusion rozwiązanie nie tylko 

bardziej ekonomiczne, ale też o wiele prostsze w montażu. Konstrukcja sufitu została tak 

zoptymalizowana, aby liczba elementów do zamontowania była jak najmniejsza, co w 

konsewencji oznacza niższe koszty.

Ponadto, ROCKFON Fusion daje możliwość łatwego łączenia elementów oświetlenia, czy 

wentylacji z sufitem sprawiając, że jego montaż jest wydajnieszy i mniej czasochłonny.

Więcej informacji u przedstawiciela ROCKFON.

FUZJA SKANDYNAWSKIEGO 
DESIGNU I ŁATWEGO MONTAŻU

Unikalne rozwiązanie ROCKFON Fusion jest 
doskonałą kombinacją konstrukcji i płyty.  Wystające 
lub lekko ukryte profile aluminiowe w jednym 
kierunku oraz dyskretne połączenia płyt w drugim 
tworzą wyjątkowy design.



Pochłanianie dźwięku  
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień  
A1 

Odporność na wilgoć i stabilność 
wymiarowa  
Do 100% RH
1/C/0N

Higiena 

Skalna wełna mineralna 
jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów.

Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu

Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty ROCKFON 
zostały wyróżnione etykietami 
środowiskowymi

ROCKFON FUSION
FUZJA ZWYCIĘSKIEGO DESIGNU I NAJLEPSZEGO KLIMATU WNĘTRZA

WŁAŚCIWOŚCI

ROCKFON Fusion otrzymał nagrodę 
Danish Design Award

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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ELEMENTY SYSTEMU

RYSUNEK POGLĄDOWY

1. Profil główny górny 2. Profil główny dolny 
(wystający/lekko ukryty)

3. Kątownik przyścienny 
(standardowy/aluminiowy)

5. Klips DLC 7. Sprężyna przyścienna 8. Łącznik kątowy

4. Element dystansowy

6. Wieszak podwójny



ROCKFON
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10 
 +48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
 +48 22 372 01 66

www.rockfon.pl
info@rockfon.com.pl

Wierzymy, że nasze akustyczne rozwiązania ze skalnej wełny i metalu, przeznaczone do 
sufitów i ścian są  szybkim i prostym sposobem tworzenia pięknych, komfortowych i 
bezpiecznych przestrzeni.

Dostarczając trwałe i łatwe w montażu rozwiązania akustyczne, chronimy ludzi przed 
hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia oraz przyczyniamy do powstawania budynków 
zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect - to nasze motto, zgodnie z którym stawiamy człowieka na 
pierwszym miejscu. Dzielimy się sukcesem i dbamy o wzajemne zaufanie.

Create and Protect to obietnica ROCKFON, którą realizujemy inspirowani przez Ciebie, 
dla Ciebie.
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