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Projekti: SEB Pankki ja Vakuutus, Kööpenhamina, DK
Arkkitehti: Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
Kuva: Adam Mork



MONO – tyylikäs rapattu akustiikka-alakatto
Rockfon Mono -alakatto on kehitetty toiveiden pohjalta. 
Siinä ei ole näkyviä liitoksia, ja sillä on ihanteelliset 
akustiset ominaisuudet. Näin syntyy tyylikäs alakatto, 
jossa on yhdenmukainen pinta ilman näkyviä 
alakattolevyjen välisiä saumoja.



Projekti: Musiikkitalo, Helsinki FI
Arkkitehti: LPR arkkitehdit, Helsinki



MONO - täysin tasainen pinta
Rockfon MONO -pinta on yhtenäinen ja homogeeninen. 
Se tuo mieleen perinteisen rapatun kipsisen alakaton. 
MONO on saatavana useina värivaihtoehtoina, jotta 
alakatto saa keskeisen merkityksen huonetilan luomassa 
arkkitehtonisessa vaikutelmassa. 



Projekti: Astrup Fearnley Museo, Oslo NO
Arkkitehti: Renzo Piano Building Workshop, Oslo



MONO - akustisesti laadukas sisäilmasto
Rockfon MONO lisää perinteiseen sileään alakattoon uuden 
ulottuvuuden: ihanteellisen akustiikan. MONO voidaan asentaa 
alakattoon ja seiniin. Sen ydin on kivivillaa, joka absorboi ääntä sekä 
auttaa pitämään äänitason ja sisäilmaston miellyttävänä. Lisäksi 
päästään hyödyntämään kivivillan muut mainiot ominaisuudet, 
kuten palamattomuus ja kosteudensieto.



Projekti: Helsingin Yliopiston Kirjasto, Kaisa-talo, Helsinki, FI
Arkkitehti: Selina Anttinen, Vesa Oiva



MONO – uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen
Rockfon MONO soveltuu yhtä hyvin suuriin vaikutuksen tekeviin 
tiloihin kuin pienempiin neuvotteluhuoneisiin tai toimistoihin. 
Useiden design-mahdollisuuksien ja erinomaisten akustisten 
ominaisuuksiensa ansiosta se on oikea valinta sekä uudis- että 
korjausrakennuskohteisiin. MONO on ajaton ratkaisu, joka ei 
muodosta ristiriitaa rakennuksen olemuksen ja alkuperäisen 
ilmeen kanssa. MONO sopeutuu helposti tasoeroihin sekä kaareviin 
muotoihin huoneen nurkissa ja pylväiden ympärillä. Kun alakatto 
voidaan asentaa suoraan, ratkaistaan esimerkiksi huonekorkeuteen 
liittyvät ongelmat. 



Projekti: Tiger HQ Stockholm, Tukholma SE
Arkkitehti: Koncept Stockholm 



MONO – helppo ja nopea asentaa
Rockfon MONO -järjestelmän ydinmateriaali on mittatarkasta 
kivivillasta valmistettu alakattolevy. Ne asennetaan suoraan 
tai rankajärjestelmän avulla. Lopuksi kaikki näkyvät liitokset 
tasoitetaan MONO-akustiikkamassalla. Valmis pinta ruiskutetaan 
Rockfon MONO -akustiikkamassalla, joten pinnasta tulee 
yhtenäinen. MONO-järjestelmän asentaminen on annettava 
erikoiskoulutettujen valtuutettujen Rockfon MONO -asentajien 
tehtäväksi. MONO eroaa muista vastaavista tuotteista, koska 
alakattoon voidaan tehdä jälkeenpäin pieniä korjauksia ilman että 
rappaukseen jää jälkiä. 



Projekti: Ramboll, Oslo NO
Arkkitehti: Arcasa









We believe our acoustic ceiling and wall solutions are a fast and simple 
way to create beautiful, comfortable spaces. Easy to install and durable, 
they protect people from noise and the spread of fire while making a 
constructive contribution towards a sustainable future.

Create and protect is what we stand for. It’s how we work. It puts 
people first and promotes good relations. It’s about sharing success and 
maintaining trust.

It’s our rock-solid promise to you. Because at Rockfon, create and protect 
is what we do – and it’s inspired by you.
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