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Perforering uten grenser



Et godt inneklima på skoler og kontorer, i institusjoner

o.l. er en kombinasjon av mange ting. En av de

viktigste er gode lydforhold. En annen er estetikken.

Parametre som rengjøringsvennlighet og slitestyrke

teller når bygg skal planlegges eller renoveres.

Richfon skjermvegger og oppslagstavler er en effektiv

lyddemper og funksjonalitet i ett. Oppslagstavlene er

lette å montere og fåes i et utall av farger med match-

ende papirkurver. Skjermveggene skal kun påmonteres 

to føtter, og romdeleren er satt opp. Dessuten kan 

fl ere skjermvegger lett kobles sammen med et diskret 

og enkelt beslag. De lydabsorberende produktene fra 

RMIG er med deres diskrete eleganse, vaskbare over-

fl ater og høye brannsikkerhet tenkt inn i en moderne 

arkitektonisk helhet.

Slutt med ”hysj” i skoler og institusjoner

I skoler og institusjoner er støy ofte et stort problem.

Mange barn i et rom med hardt inventar er en dårlig

akustisk blanding. Lyd og støy refl ekteres i lokalets

overfl ater og distraherer barnas konsentrasjon.

Richfon er skapt til et tøft liv blant barn. Den er blant

markedets beste til å absorbere støy i høyfrekvens-

området 2000 til 4000Hz.

Opphengt som slagfast oppslagstavle eller i bruk 

som  romdeler har Richfon enda en intelligent 

funksjon – som slitesterk ordenstavle i barnas 

farverike og høylydte univers.

”Materialvalg skal gjøres ut fra estetiske hensyn, men også ut fra rengøringsvennlighet, 

stor slitestyrke og enkelt vedlikehold”

Få ørens lyd og bedre akustikk med
Richfon oppslagstavler og skjermvegger

Ren stil og god akustikk på kontoret

Støy i form av snakk og lyd fra installasjoner kan 

være en stressfaktor i et åpent kontor, og det er også 

viktig å tenke på at vi som individer kan ha behov for 

arbeidsro f.eks. i form av avskjerming.

Det kan lett reguleres ved å henge opp lydabsor-

berende materiale. Ofte kolliderer hensynet til 

akustikken med materialvalget og stilen på moderne 

arbeidsplasser. Som lydabsorberende oppslagstavle 

og romdeler er Richfon designet til nåtidens stilrene 

kontorlandskaper. Den forener gode lydforhold og 

arbeidsvilkår med rene, minimalistiske linjer. Samtidig 

stjeler den ikke veggplass, men danner en funksjonell 

bakgrunn for kontoret og medarbeidernes personlig 

preg.

Et unikt produkt fra RMIG

Det er en unik kombinasjon av basismaterialet stenull

fra Rockfon og en perforert metalltavle fra RMIG, som

gjør Richfon til særklasse på sitt felt. Støy og lyder 

passere uhindret gjennom hullene i overfl aten, og 

absorberes effektivt i stenullen. Richfon er dessuten 

både mer hygenisk og absolutt brannsikker i forhold 

til konkurrerende produkter på markedet.
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Lydabsorbasjonsdata er målt iht. ISO 354 af DELTA Acoustics & Vibration

| Akustikk | Vitenskap om lyd og

læring om lydforhold i rom.

| Estetikk | Oppfattelsen av hva 

som er fi nt og behagelig for sansene

 Absorbasjonskoeffi sienter:

 100 Hz = 0,06 800 Hz = 0,73

 125 Hz =  0,04 1000 Hz = 0,85

 160 Hz = 0,06 1250 Hz = 0,94

 200 Hz = 0,11 1600 Hz = 0,97

 250 Hz = 0,12 2000 Hz = 0,97

 315 Hz = 0,23 2500 Hz = 0,96

 400 Hz = 0,32 3150 Hz = 0,92

 500 Hz = 0,47 4000 Hz = 0,83

 630 Hz = 0,60 5000 Hz = 0,73

 Absorbasjonskoeffi sienter:

 100 Hz = 0,20 800 Hz = 0,97

 125 Hz =  0,21 1000 Hz = 0,93

 160 Hz = 0,30 1250 Hz = 0,89

 200 Hz = 0,48 1600 Hz = 0,88

 250 Hz = 0,71 2000 Hz = 0,83

 315 Hz = 0,77 2500 Hz = 0,93

 400 Hz = 0,82 3150 Hz = 0,78

 500 Hz = 0,91 4000 Hz = 0,74

 630 Hz = 0,92 5000 Hz = 0,66

 Absorbasjonskoeffi sienter:

 100 Hz = 0,17 α 800 Hz = 0,79

 125 Hz =  0,20 α 1000 Hz = 0,87

 160 Hz = 0,30 α 1250 Hz = 0,86

 200 Hz = 0,34 α 1600 Hz = 0,84

 250 Hz = 0,38 α 2000 Hz = 0,84

 315 Hz = 0,47 α 2500 Hz = 0,83

 400 Hz = 0,53 α 3150 Hz = 0,79

 500 Hz = 0,65 α 4000 Hz = 0,76

 630 Hz = 0,73 α 5000 Hz = 0,71

 Absorbasjonskoeffi sienter:

 100 Hz = 0,60 A(m2) 800 Hz = 2,86

 125 Hz =  0,71 A(m2) 1000 Hz = 3,12

 160 Hz = 1,09 A(m2) 1250 Hz = 3,09

 200 Hz = 1,24 A(m2) 1600 Hz = 3,01

 250 Hz = 1,35 A(m2) 2000 Hz = 3,02

 315 Hz = 1,70 A(m2) 2500 Hz = 3,00

 400 Hz = 1,92 A(m2) 3150 Hz = 2,83

 500 Hz = 2,35 A(m2) 4000 Hz = 2,74

 630 Hz = 2,63 A(m2) 5000 Hz = 2,54

Richfon skjermvegger:

Mål og farger

• Bredde: 1310mm

• Høyde: 1310 eller 1610mm

• Med hver Richfon skjermvegg følger  

 det med føtter lakkert i matt sort.

• Richfon skjermvegger kan fåes i

 RAL 7011 samt alu + lakk.

• Andre størrelser, farger og mønstre

 (anbefalt min. 28% luft) leveres etter

 behov og nærmere avtale.

• Det er mulig å få perforert logo i 

 skjermveggen etter nærmere aftale.

LYDABSORBASJON 17 MM

LYDABSORBASJON 42 MM

Lydabsorbasjon for Richfon 17,0 mm direkte opphengt på vegg.

Lydabsorbasjon for Richfon 42,0 mm direkte opphengt på vegg.

Tilnærmet beregnet absorbasjonskoeffi sien-

ter for Richfon skjermveggens overfl ate.

Beregnet ut fra det målte absorbasjonsareal

pr. skjermvegg for en overfl ate på 3,60 m2.

Absorbasjonskoeffi sienter pr. Richfon skjerm-

vegg 1310×1610 mm.

Richfon oppslagstavler:

Mål og farger
 

• Richfon 600 × 1200 × 17mm til 

 omgående levering i fargen alu.  

• Richfon 600 × 900 × 17mm, 

 Richfon 600 × 1200 × 17mm,

 Richfon 600 × 900 × 42mm eller

 Richfon 600 × 1200 × 42mm for 

 levering etter ca. 10 arbeidsdager 

 i valgfri RAL-farge i henhold til   

 fargeskala på www.richfon.no.

• Med hver opplagstavle følger det

 med 6 magneter, 4 skruer og 

 4 plugger.

• Andre størrelser, farger og mønstre  

 (anbefalt min. 28% åpent) leveres

   etter behov og nærmere avtale.

• På store fl ater til f.eks idrettshaller er  

 det mulig å få perforert sponsorlogo  

 i oppslagstavlen.



Ta gjerne kontakt og få informasjon om 
løsninger vi kan tilby innen perforering.

Kun fantasien setter grenser !

RMIG | RM Perforering AS | Lillevahrskogen 14 | 3160 Stokke
Tlf. +47 33 33 66 66 | Fax. +47 33 33 66 70
E-mail: info.no@rmig.com | www.richfon.no


