PARAFON® STEP ™
Når du går lei av hvite himlinger
Restaurang
Bakgår’n, Lidköping

PARAFON® STEP ™

Restaurang SPISA, Göteborg
Arkitekt Johan Olsson, Bornstein Lyckefors

DET SYNES OG MERKES NÅR INGEN HAR TENKT PÅ DET.
MEN NÅR DET BLIR EN DEL AV EN HELHET, OPPLEVES DET
SOM NOE NATURLIG HYGGELIG. HIMLINGEN.
Den nye restauranten SPISA i Gøteborg har gjort det – de har tenkt på
helheten. Alt fra meny og miljø, til en bar og akustikk i verdensklasse. Innovasjon, ﬂeksibilitet og PARAFON Palett gjorde det mulig.
CASE SPISA

Da Björn Persson bestemte seg for å
åpne sin fjerde restaurant i Göteborg,
denne gangen på Övre Husargatan i
Linnéstan, hadde han konseptet klart.
Gjesten skulle omsluttes av en industriell, men likevel varm følelse. Menyen
skulle være en blanding av middelhavets matkulturer, og baren skulle være
hjertet i lokalet. Han ønsket seg en
restaurant hvor det var like naturlig å
bestille en syvretters smaksmeny som å
ta et glass champagne i baren sammen
med et par skiver lufttørket skinke
eller en velsmakende ost. Det skulle
være liv og røre, og alle skulle føle seg
velkomne.

”

Etter så mange år i bransjen vet
jeg at man ikke kan slurve med noe.
Jeg vet også at man får igjen for det
man investerer i byggeprosessen. Et
gjennomtenkt konsept og en arkitekt
som forstår og kan utvikle ideer, er
avgjørende. Til slutt blir materialvalget
kronen på verket. Derfor er jeg veldig
fornøyd med at Paroc kom med denne
nye løsningen. En veldig god og
lydabsorberende himling som gir oss
det deilige surret, men samtidig den
følelsen vi ønsket oss i lokalet gjorde
det enkelt å velge Paroc, sier Björn
Persson.

2

STEPMONTERING

Paroc har laget et nytt konsept innen
akustikk for himlinger hvor man selv
kan bestemme design og farge. Løsningen er basert på PARAFON Palett,
som kan produseres i valgfri farge og
størrelse.
Arkitekt Johan Olsson, og kollegene
hos Bornstein Lyckefors, står bak ideen
til konseptet, og lydbildet i lokalet optimaliseres takket være at akustikkplatene
har ulike dybder.

”

Vi har fleksibel produksjon, og
vi hjelper kundene våre med å realisere
ideer som får plass i standardsortimentet vårt.
Ett eksempel på dette er når vi
tilpasser PARAFON Palett – en
plate med glatt overflate som males
med valgfri NCS-farge, og med ulike
tykkelser – og monterer den i det vi
kaller en STEP-montering, sier Lena
Rask, produktsjef hos Paroc.

PARAFON PALETT

PRODUKTINFORMASJON
PARAFON PALETT FOR STEPMONTERING

PRODUKTBESKRIVELSE
PARAFON PALETT for STEP-montering gir
deg mulighet for fri fargesammensetning
i ulike formater og tykkelser, slik at du får
unike muligheter til å forme spennende
himlinger.
BRUKSOMRÅDE
Butikker, skoler, kontor, spisesaler, resepsjoner, restauranter, barer, kafeer.
BRANNSIKKERHET
A2-s1, d0.
FUKTRESISTENT
90 % ved 25 °C. Midlertidig 95 % ved
40 °C.

STANDARDFORMAT

STEPMONTERING

Kant

Lengde x Bredde mm

Tykkelse mm

A

600 x 600

18, 25, 40

A

600 x 300

18, 25, 40

A

1200 x 300

18, 25, 40

Andre format tilbys på forespørsel.

VEKT
Kant

Tykkelse mm

kg/m2

A

18

1,4

A

25

2,0

A

40

3,0

• Lydabsorbent kant A, for montering i tak
og på vegger.

• Limes mot underlaget.
• Kombinasjonen av ulike tykkelser og
størrelser gir optimalt lydbilde.

• Glatt glassﬁberoverﬂate og "rå",
spraymalte kanter hvor steinullens
struktur synes og naturlige farger kan
lyse litt gjennom.
• Valgfri NCS-farge på overﬂate og
kanter – for at kantmalingen skal dekke
steinullen, bør svartinnholdet i fargen
være minst 20 % (f.eks. NCS S-2000 N).
Med forbehold om at ulike farger har
varierende dekkevne.
• Akustikkplater i ulike tykkelser og
størrelser monteres i valgfri kombinasjon.

RENGJØRING
Børsting eller støvsuging med myk børste.
FARGE
Fri fargesammensetning.

Mer informasjon på
hjemmesiden vår PAROC.NO
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RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB

Paroc er ledende produsent av energieffektive isolasjonsløsninger i Østersjøregionen. Vår drift er basert
på kunde- og medarbeiderorientering, kontinuerlig innovasjon, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling.
Parocs produktutvalg inkluderer bygningsisolasjon, teknisk isolasjon, maritim isolasjon, sandwichelementer
og akustiske produkter. Produktene lages i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Russland. Paroc har
salgskontorer og representanter i 14 europeiske land.

Byggisolering tilbyr et komplett sortiment av produkter
og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene
brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolering av
utvendige vegger, tak, gulv og kjellere samt i bjelkelag og
skillevegger.

Divisjonen Byggisolering markedsfører også lydabsorberende
himlinger og veggpaneler for akustikkregulering samt
støydempende produkter for industrien.

Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke
som varme-, brann-, lyd- og kondensisolering av
bygninger (VVS), industrielle prosesser og rørledninger,
fartøyskonstruksjoner og industrielt utstyr (OEM).

Ikke-brennbare sandwichelementer har et ytterlag av
stål og en kjerne av steinull. Elementene brukes til
fasader, mellomvegger og himlinger i industribygninger,
kommersielle bygninger og offentlige bygninger.

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene
som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte
eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren ﬁnnes alltid tilgjengelig på Paroc
nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske
egenskapene til produktene vårer er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en
garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og
hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes
utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriell.
På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
og tilpasninger i informasjonsmaterialet.
PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group.
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