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Vår produktion är lokalt belägen i Skövde 
där vi tillverkar våra akustiktak med speciellt 
fokus på den nordiska marknaden. Vi tillverkar 
ljudabsorbenter av stenull, ett naturligt 
hållbart och icke brännbart material. Det 
gör att vi uppfyller nordiska krav på kvalitet, 
brandsäkerhet, hållbarhet och design.

Lokal produktion 
i Skövde

Med Parafon Exclusive Step kan du skapa unika 
interiörer där undertaket inte bara är en neutral 
bas utan får bidra till inredningen. Parafon 
Exclusive Step är ett exklusivt koncept med 
kritvita takskivor och täckmålade vita kanter. 
Plattorna finns i tre olika tjocklekar i det mest 
populära formatet 600x600 mm. 

Parafon Exclusive Step monteras i nedpendlat 
bärverk där plattornas olika nedhäng skapar 
olika nivåer. Detta kan uttnyttjas för att skapa 
mönster och ger många variationsmöjligheter 
och med det helvita utförandet blir resultatet en 
elegant och exklusiv takyta.

Parafon 
Exclusive Step

I Parafon Step-konceptet arbetar vi med 
ljudabsorbenter i olika format och tjocklekar. 
De olika nivåerna och geometriska formerna 
kan monteras i olika mönster, vilket ger otaliga 
variationsmöjligheter. Det fria valet av färg ger 
ytterligare möjlighet att skapa ett unikt akustiktak. 
För Parafon Step i valfria kulörer utnyttjar vi 
kontrasten mellan släta ytor och den naturliga 
stenullens ruffa struktur på plattornas synliga kanter. 

Designundertaket Parafon Step i kulörer lever kvar

Nu applicerar vi Step-idén på Parafon Exclusive 
och kan presentera en helt ny produkt med Step-
konceptets former och fördelar, men med ett helt 
nytt och fräscht uttryck. Den kritvita Exclusive-ytan 
och de täckmålade vita kanterna bidrar till just detta. 

Alla Parafon-produkter är tillverkade av stenull, ett 
utmärkt material för ljudabsorption och dessutom 
helt obrännbart.



Högklassigt designundertak 
med stilrena vita ytor

Hör av dig

Parafon är din nordiska leverantör av akustiska designundertak. Om 
du vill veta mer, bolla idéer eller behöver inspiration, så tveka inte att 
kontakta våra ljudspecialister. Vi vill så gärna prata om det vi brinner 
för och tar oss gärna an en spännande utmaning.

Kontakta oss redan idag - du hittar kontaktuppgifter till vårt team på 
www.parafon.com.

Mönstren “Irregular” och “Diagonal” är två exempel på montage av absorbenter, 
600x600 mm, med lika delar av de tre tjocklekarna 18, 34 och 50 mm.

Irregular Diagonal

Vi har lyssnat på vad våra kunder har efterfrågat och utvecklat vårt nya Parafon 
Exclusive Step-koncept med extra vita ytor. Det är ett akustiktak med stor 
designfrihet som kan användas i miljöer med höga krav på ljudabsorption och 
fukttålighet samtidigt som det har en hög estetisk standard. Med hög ljusreflektion 
och lågt glanstal passar dessa akustikskivor bra i de flesta inomhusmiljöer.Parafon Exclusive Step ger variationsmöjligheter och 

flexibilitet. Vi uppmanar också till kombinationer med 
Parafon Exclusive i andra kantutföranden. Variera 
undertaken i rummen eller skapa effekt i ett enskilt 
rum genom att bryta av ett slätt undertak med partier 
av Exclusive Step. Helheten hålls samman genom den 
enhetliga, kritvita Exclusive-ytan. 

Kombinera 
och variera

Parafon Exclusive Step är lätt att installara, 
då det monteras i nedpendlat T15 
standardbärverk i vitt.

Lätt att 
installera

Step E15

18 mm - 34 mm - 50 mm

Parafon Exclusive Step levereras i tre tjocklekar som ger olika stort nedhäng 
utifrån bärverket och skapar nivåskillnader i undertaket. Genom montering av två 
eller tre olika tjocklekar i olika mönster kan nya och unika takutseenden skapas.

Tre tjocklekar skapar olika nivåer

Fakta

För alla kombinationer av tjocklekar 
i Parafon Exlusive Step så uppnås 
ljudabsorptionsklass A. 



Youtube.com/Parafon

Linkedin.com/Parafon

www.parafon.com

Parafon
(ROCKWOOL AB)

Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9

541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00
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