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Rockfon® System Ultraline E ™ on toiminnallinen kattorakenne, joka tarjoaa vankan jäykkyyden ja 

laatua. Helppo asentaa, tämä monipuolinen järjestelmä käyttää Chicago Metallic ™ Ultraline 3500 -listoja 
ja muodostaa tyylikkään lineaarisen kattoilmaisun, saatavana erilaisia   väriyhdistelmiä.
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Meidän 2-taso asennus klipsimme 
(DLC) avulla voit  rakentaa kehyksen 
talotekniikan ympärille, tai sillä voit 
kiinnittää tukiosia talotekniikan päälle.

Jotta vältetään epätarkan ulkoreunan 
asennus, olemme kehittäneet X-reuna 
veitsen joka antaa sinulle 25 mm 
asennustilan vaikuttamatta levyn pintaan. 

Käytä T- profiilikiinnikkeitämme 
luodaksesi helpon työratkaisun. 
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Uralle pääseminen
Chicago Metallic Ultraline 3500 
pääkannattimet ja välilistat korostuvat 
kapeassa urassa. Saatavilla erilaisia   
väriyhdistelmiä; valkoinen/
musta, harmaa / musta, musta / musta ja 
valkoinen / valkoinen.

Virheetön ja visuaalinen asennus. 
Kapeisiin kanaviin voidaan helposti 
integroida valoja ja kylttejä. Asennus 
sujuu helposti asettamalla liukuva 
T-pultti tai PVC liukunappi. Tämä 
tekee järjestelmästä erinomaisen 
vähittäiskauppohin missä usein kylttejä 
kiinnitetään kattoon.

Erinomaista suunnittelua
Pääkannattimia ja /tai välilistoja tehdään 
tilauksesta, erityisillä rei´ityksillä ja/tai 
leikkauksilla- Chicago Metallic Ultraline 
1200 on saatavilla kahdella versiolla, 
yksi leikkauksilla Chicago Metallic 
Ultraline 600 välilistalle ja toinen ilman, 
mitä käytetään 1200mm levyille tai sitä 
suuremmille.

Jos olet epähuomiossa ostanut Chicago 
Metallic Ultraline 1200 välilistan 
leikkauksilla, tarjoamme kuoren joka 
peittää leikkaukset. 

Suosittelemme kulmahiomakoneen 
käyttöä leikkauksiin.

EDULLINEN, KESTÄVÄ JA 
ELEGANTTI LISTAJÄRJESTELMÄ

Tutustu 
asennusvideo 
kirjastoomme
 
Olemme hiljattain 
päivittäneet 
asennusvideo 
kirjastomme joka nyt 
sisältää myös System 
Ultraline E:n. Varmista 
että katsot videon 
sekä tilaat YouTube 
kanavamme nähdäksesi 
muuta mielenkiintoista 
sisältöä.

Rockfon System Ultraline E on kestävä, monimuotoinen järjestelmä joka yhdistää Chicago Metallic Ultraline 
3500 listat ja neliömäiset suorareunaiset kattolevyt joka tuottaa elegantin, lineaarisen katto vaikutelman joka on 
saatavilla eri väreissä. Se voidaan joko kiinnittää suoraan perustuksiin tai ripustaa halutulle korkeudelle. 

Suunnittelun vapautta eri  
väreillä ja kontrasteilla.

Käytännöllinen järjestelmä  
kylttien ripustamiseen.

Jokainen levy on irroitettavissa, 
nopea pääsy asennuksen taakse.
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SILTA AUKON YLI
Kun rakennat kehikkoa putkiston ja 
tukipylväiden ympärille, se saattaa olla 
aikaa vievää ja kallista. Double Layer 
Clip-klipsillä, on modulaarisen katon 
rakentaminen esteiden ympärille paljon 
helpompaa. 

1   Aloita leikkaamalla pääkannatin ja 
ripusta se perusteista. Ripustetun 
pääkannattimen tulisi riippua esteen 
toiselta puolelta toiselle puolelle, 
luoden sillan. 

2   Varmistuksen jälkeen, liitä riippuvan 
katon pääkannatin suoraan siltaan 
käyttäen DLC- klipsiä.

3    Viimeistele listajärjestelmän ja 
kattolevyjen asennus. 

PAINON JAKAUTUMINEN
Toinen klipsin hyödyllinen toiminta 
on se että sillä voidaan kiinnittää 
talotekniikan taakse tuet. Näin 
varmistetaan että kattolevyyn ei kohdistu 
painoa ja että paino jakautuu tasaisesti 
pääkannattimille.

Suorituskyky

Korroosion kesto
B

Ympäristö
Täysin kierrätettävä

Paloluokka
A1

MONIKÄYTTÖISET TOIMINNOT
Rockfon® System T24 X DLC ™ on kattojärjestelmä X-reunaisille kattolevyille, jotka on saataville laajasti: 
Rockfon® Sonar®, Rockfon Blanka®, Rockfon Color-all® ja muita. Järjestelmä koostuu kaksikerroksisesta 
kehyksestä, joka yhdistää ylemmän ja alemman kehyksen  erityisellä DLC klipsillä, mikä tarjoaa lisää 
vakautta ja helpottaa isoimpien kattolevyjen asennusta. Klipsi on myös monitoimityökalu, jota voidaan 
käyttää kaikkien Chicago Metallic T24 ja  Chicago Metallic T15 listojen kanssa.

Kantokyky
20 kiloa

Täydellisiä work around ratkaisuja 
kattojärjestelmääsi.

Voidaan käyttää 
Chicago Metallic T24 ja

Chicago Metallic T15 järjestelmän 
kanssa. 

Käytetään tukien asentamiseen 
kattotekniika yli.

Näkymä levyjen takaa jossa DLC klipsiä käytetään 
kun rakennetaan kehys esteiden ympärille.

Näkymä levyjen takaa jossa DLC klipsiä käytetään 
tukien asentamiseen valaisimien ympärille.

Näkymä jossa DLC klipsiä käytetään 
rakentamaan kehys putkiston ympärille.
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Piiloreunaisten levyjen asentaminen 
ulkoreunalle saattaa olla haastavaa ja 
vaikuttaa ulkonäköön. 

Jotta vältetään epätarkan ulkoreunan 
asennus käytettäessä X- reunaa, 
M -reunaa ja Z- reunaa, olemme 
kehittäneet X-reuna veitsen joka 
antaa sinulle 25 mm asennustilan 
vaikuttamatta levyn pintaan. X-reuna 
veitsi toimii leikkaamalla ainoastaan 
levyn takaosan, vahingoittamatta 
etuosaa, mahdollistaen helpon 
asennuksen.

Helppo ja yksinkertainen käyttää, 
meidän Chicago Metallic T profiilit 
ovat täydellinen ratkaisu turvallisten 
muutosten tekoon joka työmaalla ja 
poistavat hätäkokoonpanojen tarpeen.

Kustannustehokas ratkaisu, jota 
voidaan käyttää kaikkien Chicago 
Metallic välilistojen ja pääkannattien 
kanssa, meidän T-profiili liittimet 

parittavat listat siellä missä ei 
esimerkiksi ole välejä. T-profiili 
ovat myös täydellisiä vahvistamaan 
asennusta ja ne voidaan kiinnittää 
ruuveilla lisäturvan saamiseksi mikäli 
tarpeellista.

Riippuen tarpeestasi, me tarjoamme 
T-profiili liittimiä yksipuoliseen tai 
kaksipuoliseen parittamiseen.  

Leikkaa 
pois uudelle 
X-reuna 
veitsellä

Luo nopeita ja 
helppoja ei-standardin 
mukaisia muutoksia 
asennukseesi

Nopea ja helppo asentaa. Mahdollistaa T liitokset  
kaikkialle listaan.

Toimii kaikkien Chicago Metallic 
profiilien kanssa ( korkeus 38mm).

Suorituskyky

Korroosion kesto
B

Ympäristö
Täysin kierrätettävä

Paloluokka
A1
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