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EEN VERLIJMDE AKOESTISCHE 
OPLOSSING, DAT KLINKT GOED

Ontdek onze Rockfon® System T24 A™ 
oplossing. We brengen de montage in beeld 
in onze nieuwste 3D-installatievideo.

MONTAGE IN BEELD

LEES MEER OP PAGINA 4

De vernieuwde B-kant is ontworpen voor een optimale 
aansluiting tussen de panelen, waardoor je deze mooi 
naast elkaar kunt plaatsen.

De plaat heeft tevens vier geverfde zijkanten voor het 
geval je ze uit elkaar wilt ophangen waarbij de randen 
zichtbaar blijven.
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EEN VERFIJNDE UITSTRALING 
VOOR WAND OF PLAFOND

De vernieuwde akoestische oplossing Rockfon System 
B Adhesive kan direct aan de wand of het plafond 
gemonteerd worden door middel van verlijming. Door de 
snelle en eenvoudige installatie is het ideaal voor ruimtes 
met beperkte hoogte of op plekken waar een traditioneel 
verlaagd plafond geen optie is. 

De panelen met kantafwerking B bieden je flexibele 
ontwerpopties. Hang ze uit elkaar of laat ze juist mooi 
tegen elkaar aansluiten. Laat de ruimte het design 
bepalen. De vier geverfde zijkanten geven je alle 
keuzevrijheid. 

Voordelen
 � Geschikt voor horizontale en verticale montage

 � Direct te installeren op verschillende ondergronden

 � Snel en eenvoudig te monteren

Prestaties

Milieu
Volledig recyclebaar

Brandreactie
A1

PROBEER HET ZELF!
Maak kennis met de vernieuwde plafond- en 
wandoplossing Rockfon System B Adhesive en 
de vele toepassingsmogelijkheden. 

Bekijk de installatievideo van 
Rockfon System B Adhesive 
voor verdere instructies. 

https://www.rockfon.nl/documentatie-hulpmiddelen/videos/?selectedCat=installatievideo%E2%80%99s*
https://www.rockfon.nl/documentatie-hulpmiddelen/videos/?selectedCat=installatievideo%E2%80%99s*
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EEN VERFIJNDE UITSTRALING 
VOOR WAND OF PLAFOND

WANNEER GEBRUIK JE VERLIJMING?
 � Als je door bestaande technische installaties e.d. een beperkt montageoppervlak hebt.

 � Als je door de plafondhoogte beperkt wordt.

 � Als je interieurontwerp niet combineert met een verlaagd plafond.

Verlijming is een snelle en eenvoudige installatiemethode. Gebruik onderstaande 
verlijmingspatronen, afhankelijk van de afmeting van het paneel. Lees voor verdere 
instructies het Verwerkingsvoorschrift Rockfon Fix™ op www.rockfon.nl/verlijming.

Verlijmingspatroon 1
Voor panelen van 600 x 600 mm 
en 1200 x 600 mm, 40 mm dik. 
Aanbrengen op 50-70 mm van 
de rand. 

 � Rockfon Blanka® Activity B

 � Rockfon® Sonar® Activity B

 � Rockfon Color-all® (Special) B

 �  Rockfon® Facett™ B  
(50-60 mm dik)

Voor panelen van 
1200 x 600 mm en  
80-100 mm dik.  

 � Rockfon® Facett™ B

Verlijmingspatroon 2
Voor panelen van 600 x 
600 mm en 1200 x 600 mm, 
20 mm dik. Aanbrengen op 
50-70 mm van de rand. 

 � Rockfon Blanka® B

 � Rockfon® Sonar® B

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE
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Bekijk onze installatievideo’s online
Je vindt nu ook de installatievideo van Rockfon System T24 A online. 
Abonneer je op ons YouTube kanaal youtube.com/RockfonOfficial 
om op te hoogte te blijven van ons laatste nieuws.

MONTAGE IN BEELD: ONS 
COMPLETE PLAFONDSYSTEEM 
ROCKFON SYSTEM T24 A

Onze nieuwe installatievideo biedt je handige montagetips.

Een waardevolle aanvulling op 
onze systeembeschrijvingen

Visuele instructies Installatiebewegingen en 
ruimtelijke verhoudingen in beeld

Veelzijdig systeemplafond
Het complete plafondsysteem Rockfon 
System T24 A is veelzijdig en eenvoudig 
te monteren en zelfs te demonteren, 
indien nodig. De plafondpanelen rusten 
op het zichtbare ophangsysteem met 
24 mm brede profielen waardoor de 
platen niet uitsteken en de zijkanten dus 
niet zichtbaar zijn.

Praktisch aan dit akoestische 
plafondsysteem is de uniforme hoogte 
van 38 mm van zowel de hoofd- als de 
dwarsprofielen. Hierdoor ben je zeker 
van een stabiele plafondoplossing en 
zijn inbouwelementen eenvoudig te 
integreren.  

Voordelen
 �  Ophangsysteem met profielen van 

24 mm breed
 � Snelle en eenvoudige montage
 �  Dankzij de gelijke hoogte van hoofd- 
en dwarsprofielen (38 mm) zijn 
installaties makkelijk te integreren

 �  Elke plaat is demonteerbaar en 
minder ophangers zorgen voor 
eenvoudige toegang tot de 
installaties 
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