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Geef kleur aan akoestiek

Rockfon lanceert 34 nieuwe exclusieve kleuren voor akoestische 
plafondoplossingen. Rockfon Color-all™ is dé manier om de looks, dynamiek en perspectieven 
van plafonds te versterken.

6 inspirerende thema’s voor praktische kleurtips, een visuele impact en een 
optimaal comfort voor ogen en oren.
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Kleuren voor topprestaties

Het nieuwe Rockfon Color-all™ assortiment biedt al het goede van Rockfon plafonds: lange 
levensduur, hoogste geluidsabsorptie (Klasse A), best-in-class brandreactie (A1 en A2-s1,d0), 
vochtbestendigheid tot 100% RV en 100% recycleerbaar.

Creëer subtiel gekleurde omgevingen

Kantoren

Hotels

Vrije Tijd

Retail

Onderwijs

Gezondheidszorg

Restaurants

αw = 1,00

100% RVA1



sTOne GRAVelplAsTeR mAsTiC zinC COnCReTe TARmAC AnTHRACiTe CHARCOAl
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VAn liCHT nAAR dOnKeR, sCHAKeRinGen en 
sCHAduwen… GRijsTinTen bRenGen mOeiTelOOs 
eleGAnTie in een sTedelijKe OmGeVinG.
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ANTHRACITE

GRAVEL

plAsTeR
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Ontwikkeld in harmonie met de omgeving



CHARCOAL

MASTIC
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Architectuur vanuit een andere invalshoek



sTOne

CONCRETE
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stadspoëzie



zinC

TARMAC
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lichtgrijs als het perfecte alternatief voor wit



sTuCCO CHAlK linen Hemp CORK HumuseARTH ClAY
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wARme beiGe- en bRuinTinTen VeRsTeRKen de 
nATuuRlijKe ARCHiTeCTuuR en injeCTeRen nieuw 
leVen en een AuTHenTieKe sfeeR in de RuimTe – 
zOndeR RusTieK AAn Te VOelen.
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STUCCO

CHALK
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natuurlijke harmonie



CORK lineneARTH
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Comfortabele en uitnodigende sfeer



HEMP

CLAY

CHALK
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Tijdloze klassiekers, zonder houdbaarheidsdatum



HUMUS
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‘Rurban’ – een vleugje platteland in de stad



liGHT sunRise misTY TwiliGHT fResH bReeze AQuA
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de ARCHiTeCTuuR GAAT een sYmbiOse AAn meT 
de nATuuRelemenTen – luCHT, wATeR en liCHT. 
dAnKzij emOTiOnele KleuRen VOelT u ziCH GOed  
in uw Vel, elKe dAG weeR.
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FRESH

MISTY LIGHT
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zachte en evenwichtige harmonie



BREEZE

AQUA
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Heilzaam ontwerp



SUNRISELIGHT
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stimulans of ontspanning



SUNRISE

TWILIGHT
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een menselijke toon in het alledaagse leven



CHili CuRACAO ViTAmin

/ 22 /

OnTsnAp uiT de bepeRKinGen VAn dAGelijKse ROuTine, 
en sTAp in een weReld VOl eneRGie!



CHILI
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CURACAO
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Kleur stimuleert creativiteit



VITAMIN
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Verrijk de architectuur met een levendig ritme
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COppeR GOld meRCuRY
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meTAlliCs zORGen VOOR eleGAnTie en VeRfijninG – 
nieT VOOR een sCHReeuweRiG OnTweRp.
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MERCURY
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Verfijnde elegantie
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GOLDCOPPER
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een onverwachte boost in het dagelijkse leven



emeRAld GARneT sCARleTeRmine
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diepe en VeRfijnde KleuRen VOOR GeduRfde RuimTes.
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ERMINE EMERALD
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Gezellig en elegant



GARNET SCARLET
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spectaculaire staging
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sTOne - 01
nCs s 1500 n
lichtreflectie: 55%

GRAVel - 03
nCs s 3502-b
lichtreflectie: 34%

TARmAC - 07
nCs s 6005 R20b
lichtreflectie: 13%

CHARCOAl - 09
nCs s 9000 n
lichtreflectie: 4%

mAsTiC - 04
nCs s 3500 n
lichtreflectie: 33%

COnCReTe - 06
nCs s 6500 n
lichtreflectie: 16%

zinC - 05
nCs s 4005 R50b
lichtreflectie: 33%

plAsTeR - 02
nCs s 1005 R80b
lichtreflectie: 58%

AnTHRACiTe - 08
nCs s 7010 R90b
lichtreflectie: 7%
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CHAlK - 21
nCs s 2005 Y40R
lichtreflectie: 51%

CORK - 24
nCs s 4010 Y30R
lichtreflectie: 30%

Humus - 27
nCs s 8010 Y70R
lichtreflectie: 5%

eARTH - 25
nCs s 5010 Y50R
lichtreflectie: 22%

linen - 22
nCs s 4005 Y50R
lichtreflectie: 29%

sTuCCO - 20
nCs s 0505 Y40R
lichtreflectie: 70%

Hemp - 23
nCs s 3005 Y20R
lichtreflectie: 45%

ClAY - 26
nCs s 4502 Y
lichtreflectie: 22%

Alle vermelde kleurcoderingen zijn gebaseerd op nCs – natural Colour system ®©  
eigendom en gebruikt onder licentie van nCs Colour Ab, stockholm 2010.
nCs codes zijn nCs codes bij benadering. The werkelijke kleur van de plafondplaten kan licht 
verschillen van de gedrukte kleuren als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van 
de onderliggende steenwol. monsters van de gekleurde oppervlakken zijn beschikbaar op aanvraag.
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TwiliGHT - 46
nCs s 3010 R20b
lichtreflectie: 29%

fResH - 42
nCs s 2005 b20G
lichtreflectie: 51%

bReeze - 43
nCs s 1030 R80b
lichtreflectie: 45%

misTY - 45
nCs s 1010 R40b
lichtreflectie: 60%

liGHT - 40
nCs s 0510 Y10R
lichtreflectie: 71%

sunRise - 41 
nCs s 0510 Y50R
lichtreflectie: 65%

AQuA - 44
nCs s 1550 R80b
lichtreflectie: 25%
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CuRACAO - 51
nCs s 2555 b20G
lichtreflectie: 22%

ViTAmin - 52
nCs s 0585 Y20R
lichtreflectie: 46%

CHili - 50
nCs s 1580 Y90R
lichtreflectie: 12%

Alle vermelde kleurcoderingen zijn gebaseerd op nCs – natural Colour system ®©  
eigendom en gebruikt onder licentie van nCs Colour Ab, stockholm 2010.
nCs codes zijn nCs codes bij benadering. The werkelijke kleur van de plafondplaten kan licht 
verschillen van de gedrukte kleuren als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van 
de onderliggende steenwol. monsters van de gekleurde oppervlakken zijn beschikbaar op aanvraag.
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COppeR - 60
nCs s 1030 Y60R
lichtreflectie: 34%

GOld - 61
nCs s 3020 Y
lichtreflectie: 41%

meRCuRY - 62
nCs s 2502-b
lichtreflectie: 44%
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eRmine - 72
nCs s 5030 b
lichtreflectie: 12%

emeRAld - 73
nCs s 6030 b30G
lichtreflectie: 7%

sCARleT - 71
nCs s 5040 Y90R
lichtreflectie: 8%

GARneT - 70
nCs s 5030 Y90R
lichtreflectie: 12%

Alle vermelde kleurcoderingen zijn gebaseerd op nCs – natural Colour system ®©  
eigendom en gebruikt onder licentie van nCs Colour Ab, stockholm 2010.
nCs codes zijn nCs codes bij benadering. The werkelijke kleur van de plafondplaten kan licht 
verschillen van de gedrukte kleuren als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van 
de onderliggende steenwol. monsters van de gekleurde oppervlakken zijn beschikbaar op aanvraag.
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ACTIVATE YOUR CEILING
Rockfon® ontwikkelt intelligente plafondoplossingen die actief bijdragen 
aan de belangrijkste aandachtspunten in moderne gebouwen en 
renovatieprojecten.

Rockfon producten staan bekend voor hun eigentijdse ontwerpmogelijkheden, 
esthetica en installatiegemak. dit gekoppeld aan de hoogste prestatie 
betreffende akoestiek en brandveiligheid.

dit resulteert in een uitermate sterk presterende en kostefficiënte 
plafondoplossing voor moderne interieurs.

de uitgebreide portfolio aan plafondoplossingen die Rockfon voert, laat klanten 
toe actief waarde toe te voegen aan het bouwproces.

laat ons u helpen, uw plafond tot leven te brengen.


