
ROPOX FLYTBARE VÆGGE

NÅR DER ER BEHOV 
FOR FLEKSIBILITET OG 

FORBEDRET AKUSTIK



FREMTIDENS INSTITUTIONER SKAL VÆRE FLEKSIBLE
Vi udvikler vores produkter, så arkitekter og bygherrerådgivere får de bedste muligheder for at 
skabe fremtidens institutioner. Ropox Flytbare Vægge er ikke kun en æstetisk løsning; de er også 
udviklet ud fra de høje krav, der er til byggeri og sikkerhed. Det giver arkitekter og bygherrer de 
optimale betingelser for at udvikle boliger, skoler, sygehuse mm., hvor både beboere og personale 
kan trives.

MENNESKET I CENTRUM
Mennesker skal bo med værdighed og livskvalitet i pleje- og rehabiliteringsboliger, og derfor 
er der også høje krav til de materialer og produkter, der bruges i boligen. De Flytbare Vægge er 
udviklet, så mennesket er i centrum, og det betyder blandt andet, at en beboer kan blive i sin egen 
bolig, mens væggen sættes op eller flyttes. 

Akustik er også vigtige elementer, når man bygger boliger, der skal være hjemlige, og hvor både 
ældre og plejepersonale skal trives. Vores Flytbare Vægge har lydabsorberende isolering, der 
forbedrer boligens akustik og skaber et behageligt lydmiljø til glæde for både beboer og pleje-
personale.

Fremtidens Marienlund Silkeborg.
Boligerne er indrettet med Ropox 
Flytbare Vægge.



”Efter vi har fået de flytbare vægge, er det blevet lettere at 
ændre størrelsen på et rum, og vores forventninger i forhold 
til at få større fleksibilitet i vores indretningsmuligheder er 

helt klart indfriet. Der er ingen tvivl om, at de flytbare vægge 
virker efter hensigten.”

John Lund, Bygherrerådgiver
Ejendomme Silkeborg Kommune

SAMARBEJDE MED AKUSTIKEKSPERT
Ecophon er en førende global leverandør af lydabsorberende produkter til 
både loft og vægge. Ecophon tilbyder løsninger, der skaber gode lydmiljøer 
på steder, hvor mennesker arbejder og kommunikerer. Fagområderne er 
kontorer, uddannelses- og sundhedsfaciliteter. Ecophon kombinerer en 
innovativ tilgang med stor erfaring og har ansat nogle af de førende eksperter 
inden for akustikområdet. 
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FLEKSIBLE INDRETNINGSMULIGHEDER

4

BIBLIOTEKER
Rumdelingen i biblioteker kan give læsekroge og bedre akustik 
for brugere. Som kulturinstitution er biblioteket påkrævet at have 
skiftende kulturtilbud og en mulighed for at udnytte og ændre på 
rumdelingen, kan være med til at give nye spændende muligheder 
for at understøtte dette.

UDDANNELSESMILJØER
Gruppelokaler og åbne rum for studerende har ofte dårlig akustik. 
Indretning af grupperum kan gøres med udgangspunkt i projekters 
natur og gruppens størrelse og sammensætning. Rummene kan 
opdeles i større fælles læsesale, eller gang arealer.
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Produktnavn Ropox Flytbare Vægge
Standard bredde varianter 63 cm, 123 cm, 184 cm, 244 cm, 305 cm,

Brugerdefineret kontakt Ropox 
Sikkerhed Vægge er sikret mod væltning

Farver Hvid - NCS S 1002-Y Blå - NCS S 1050-R90B
Grå - NCS S 3502-G

Akustik iht. EN/ISO 11654 Lydabsorptionsklasse A

Indeklima Certificeret iht. Dansk Indeklima mærkning og 
anbefalet af Svensk Astma- og Allergiforbund

Produktnavn Ropox Flytbar Skydedør
Standard bredde dørhul/dør 120 cm/128 cm. Brugerdefineret kontakt Ropox
Farver Hvid NCS S 0502 Y

TEKNISKE DATA

ÅBNE KONTORLANDSKABER
Ropox Flytbare Vægge kan give rumdeling og forbedret akustik i et åbent landskab. 
Hvis behovene ændres, kan vægge sættes op for opdeling eller delvis opdeling af et 
åbne kontormiljøer. 
Der kan opstå behov for et mødelokale eller et særskilt kontor i tilknytning til 
et åbent kontormiljø eller der kan opstå støjgener hvor behovet for en fysisk 
adskillelse opstår.
Tit er dårlig akustik og forstyrrelser en medvirkende årsag til dårlig arbejdsmiljø, 
og eksisterende simple rumløsningsprodukter tilbyder måske ikke den fornødne 
adskillelse og støjreduktion.
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NÅR ØKONOMIEN OGSÅ SKAL GÅ OP
Vi ved, at det er vigtigt at kende økonomien og vide, om en løsning er langtidsholdbar. 

De Flytbare Vægge er en økonomisk attraktiv løsning, for investeringen er allerede tjent 
hjem, når væggen er flyttet første gang. 

Rent praktisk, tager det kun op til 2 timer at flytte væggen og ændre ruminddelingen.

Det betyder, at man kan ændre en bolig/kortor fra fx en et-rums til en to-rums på kort tid. 
På den måde kan man skabe det bedste miljø med forbedret akustik. 

Man kan også nemt skabe mere plads i eksempelvis et soveværelset på et sygehus, når en 
patient bliver mere plejekrævende. 
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GENNEMTÆNKTE LØSNINGER DER HOLDER
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STIL HØJE KRAV TIL VORES FLYTBARE VÆGGE, FOR DET GØR VI
Når der skal bygges eller renoveres, stilles der høje krav i forhold til sikkerhed, hygiejne og indretning. 

Vi har naturligvis udviklet de Flytbare Vægge, så de lever op til alle de krav der er, bl.a. boliger i 
plejesektoren og på institutioner. De Flytbare Vægge overholder de bygningsreglementer og krav til 
anvendelseskategori 6, herunder plejehjem og hospitaler.

Trivsel skal ikke kun være et mål for beboere og plejepersonale. Det skal gælde for alle, der er involveret i 
byggeriet eller renoveringen. Derfor har vi også udviklet de Flytbare Vægge, så den tungeste del ikke vejer 
mere end 7 kg. Det gør opsætning og flytning af væggene nemmest mulig for håndværkerne. 
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OM ROPOX 

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV
“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere 
livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, 
da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder 
efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion 
af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk 
genoptræning.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje 
kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.
Du kan læse mere på www.ropox.dk, og du er også velkommen til at kontakte os. 

ROPOX FLYTBARE VÆGGE 

FLEKSIBEL LØSNING HVOR             
RUMINDRETNINGEN 

LØBENDE KAN OPTIMERES


