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Plafond steelt de show in nieuwe 
theaterlobby
Rockfon introduceert nieuwe 3D-oplossing 
van haar standaard systeemplafond

•  “Nieuwe 3D-oplossing maakt van 
systeemplafond lust in plaats van last”. 
- Gerben van der Molen, Stars Design

•  Functioneel, budgetvriendelijk en 
veelzijdig.

•  In veel gevallen ook toepasbaar in 
renovatieprojecten.

•  Eindeloze ontwerpmogelijkheden 
dankzij kleurencombinaties en 3- of 
4-zijdige omkadering.

Plafond als blikvanger in Hotel Theater Figi in Zeist



4-zijdige omkadering



De vraag aan ons:
Een passende oplossing 
creëren die de akoestiek en 
brandveiligheid van de ruimte 
en de toegang tot de techniek 
zou waarborgen. En dat alles 
binnen een beperkt budget 
en met behoud van de 
karakteristieke uitstraling van 
het hotel theater.

Onze oplossing:
Samen met architect Gerben 
van der Molen van Stars Design 
ontwikkelde Rockfon een nieuwe 
3D-toepassing van het standaard 
systeemplafond. Dit werd 
uitgevoerd met Rockfon Blanka®, 
een plafondpaneel met een mat 
en extreem wit oppervlak en 
een omkadering bestaande uit 
standaard componenten. Door 
de Rockfon Blanka® panelen er 
vervolgens schuin in te leggen, 
onstond een fraai, decoratief en 
dynamisch plafond. 

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Hotel Theater Figi in Zeist

Bij de renovatie van de theaterfoyer van Hotel Theater Figi in Zeist 
werd gezocht naar een plafondoplossing die niet alleen functioneel 
en betaalbaar was, maar ook mooi en passend bij de creatieve 
setting. Dit heeft geleid tot een compleet nieuwe 3D-toepassing 
van het standaard systeemplafond met een verrassend effect.  

Het resultaat:
Een geheel vernieuwde foyer waarbij het 
bijzondere zwartwit-plafond de grote 
blikvanger is. Chique en sfeervol ogend 
met uitstekende prestaties op het gebied 
van akoestiek en lichtdiffusie. Deze 
innovatie biedt de mogelijkheid te spelen 
met hoogtes en patronen van plafond-
panelen. Aangezien zowel de panelen als 
de Chicago Metallic™ profielen beschik-
baar zijn in 34 standaardkleuren of iedere 
NCS/RAL kleur (vanaf 100 m2) zijn de 
ontwerpmogelijkheden eindeloos.
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Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk 
van de ROCKWOOL Group. 
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