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Helpotusta asennustöihin. Kannatusosa tehostaa 
pääkannatuslistojen ja välilistojen kiinnittämistä 
seiniin sekä komponenttien välisten 
kannakkeiden rakentamista. 

Uusi ja helppokäyttöinen seinä-  
ja kannatusosa T-listajärjestelmiin on 
monikäyttöinen työkalu, joka on suunniteltu 
rakentajia ajatellen ja toimii erinomaisesti 
pääkannatuslistojen ja välilistojen kanssa. 

Kyseessä on kaksitoiminen työkalu,  
joka mahdollistaa pääkannatuslistojen  
ja välilistojen kiinnittämisen seinään.  
Sitä voidaan käyttää myös helpottamaan 
kiinteistötekniikan integrointeja, jolloin 
sisäkattolevyn taipumisesta ei tarvitse huolehtia. 
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Helppokäyttöinen T-listajärjestelmien 
seinä- ja kannatusosa mahdollistaa 
pienten muutosten tekemisen listan 
asentoon ja tekee sen asettamisesta 
seinää tai toista T-listajärjestelmää vasten 
huomattavasti entistä helpompaa. 

Rockfon-järjestelmiin erinomaisesti 
optimoitu kannatusosa mahdollistaa 
T-listajärjestelmien kiinnittämisen eri 
paksuisiin paneeleihin ja eri kokoisiin 
kiinteistötekniikan integrointeihin.
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LIITÄNNÄT SILTARATKAISUT

Kaksi yhdessä  
– Uusi Chicago Metallic™ 

-seinä- ja kannatusosa 
T-profiileille
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YKSINKERTAINEN  
AJANSÄÄSTÄJÄ
Helppokäyttöinen T-listajärjestelmien 
seinä- ja kannatusosa mahdollistaa 
pääkannatuslistojen ja välilistojen 
kiinnittämisen seinää tai toista 
T-listajärjestelmää vasten huomattavasti 
entistä helpommin. Käytännöllinen 
ratkaisu mahdollistaa helpon asennuksen 
uuden pitkänmallisen asennusreiän 
avulla. Perinteisen asennusreiän 
korvaavan uudenmallisen reiän ansiosta 
listan kulmien asennuksessa ei tarvitse 
olla aivan yhtä tarkka kuin aikaisemmin, 
sillä listan asentoa on mahdollista säätää 
hieman. Seinään tai T-listajärjestelmään 
ei tarvitse enää tehdä merkintöjä ennen 
poraamista, mikä säästää aikaa.

RAJOITTAMATONTA  
JOUSTAVUUTTA
T-listajärjestelmien seinä- ja 
kannatusosassa on toinen pitkänmallinen 
asennusreikä, yksi kannatusosan ylä-  
ja yksi alaosassa, mikä lisää joustavuutta 
ja helpottaa T-listajärjestelmien 
kiinnittämistä seinään. Toinen 
kannatusosan alaosassa sijaitseva 
asennusreikä mahdollistaa listan 
kiinnittämisen seinään, vaikka siellä  
olisi este. 

Siitä on merkittävää etua, koska 
sisäkaton tukemiseen ei tarvita 
väliaikaisratkaisua. 

LIITÄNNÄT

Suorituskyky

Korroosionkesto
B

Ympäristö
Täysin kierrätettävä

Reagoiminen tuleen
A1

Seinä- ja kannatusosa T-listajärjestelmiin on suunniteltu helpottamaan asennusta 
tarjoamalla useita käyttövaihtoehtoja. Se mahdollistaa pienet muutokset, kun 
kannatusosa kiinnitetään joko seinään tai T-listajärjestelmään. 

Pitkänmallinen 
asennusreikä vähentää 

mittavirheiden 
aiheuttamia  

virheitä.

Enemmän  
kiinnitysmahdollisuuksia.

Mahdollistaa T-listan 
kulmien helpon 
kohdistamisen.

Tutustu  
asennusvideoihin
 
Olemme äskettäin päivittäneet 
Rockfon System T24 X 
-asennusvideon. Tutustu videoon ja 
ryhdy YouTube-kanavamme tilaajaksi, 
niin saat lisää kiinnostavaa sisältöä.
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KÄYTTÖ
 
Helppokäyttöisen T-listajärjestelmän seinä- ja kannatusosan toinen erinomainen 
ominaisuus on siinä olevat urat, jotka kertovat T-listajärjestelmän halutun korkeuden useille 
reunatyypeille käytettäessä seinäprofiileita, joiden koko on 24 x 24 mm tai 24 x 19 mm. 

Seuraavassa esittelemme tarkemmin eri asennusvaihtoehtoja.

1 Rockfonin X- tai E-reunamuotolevyn nopea asennus onnistuu käyttämällä T-listajärjestelmien 
seinä- ja kannatusosaa ja asettamalla pääkannatuslista tai välilista seinää vasten tarkasti 
sopivalle korkeudelle. 

3 Muita W-profiilin sisäkaton reunoja asennettaessa aseta  
T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosan alareuna profiilin ylempiin reunoihin. 

2 X-reunamuotolevyä asennettaessa aseta alaura seinän kulman käännettyyn uraan, ja käytä 
E-reunamuotolevyille ylempää uraa. 

*Voit käyttää näitä uria vain silloin, kun seinäkulman 24 mm:n puoli on kiinni seinässä.
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Kannatusosa on yksinkertainen, säädettävä ja helppokäyttöinen 
ratkaisu, joka on suunniteltu täysin yhteensopivaksi alakaton 
taakse jäävien kiinteistötekniikan integrointien kanssa. 

Ei taipumista 

Rockfon-järjestelmiin erinomaisesti 
optimoitu kannatusosa mahdollistaa 
T-listajärjestelmien kiinnittämisen eri 
paksuisiin paneeleihin aina  
0 millimetristä (vain Chicago Metallic™  
T24 Click 2890 tai Chicago Metallic  
T24 Click 2790) 20 millimetriin saakka. 

 
Helposti asennettava kannatusosa on 
monipuolinen ja syttymätön työkalu, 
jota voidaan käyttää eri kokoisen 
kiinteistötekniikan integroinneissa ilman 
kiinnikkeiden tarvetta.

Kannatusosa asennetaan kiinnittämällä 
T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosa 

pääkannatuslistoihin ja välilistoihin, 
jolloin se siirtää kiinteistötekniikan 
integroinnin painon listaan. Tämä 
varmistaa, että alakattolevyyn 
ei kohdistu kuormitusta, jolloin 
taipumisvaaraa ei ole. 

Käyttö

Listajärjestelmän tulee olla suoraan 
leikattu ja kannatusosa tulee 

olla katkaistu katkaisukohdasta. 
Kannatusosat kiinnitetään 

T-listajärjestelmään kiinnittämällä 
kannatusosa T-listajärjestelmän 

vastakkaiselle puolelle. 

Sopii useisiin  
integrointeihin.

Voidaan käyttää  
kaikkien T-listojen kanssa.

Muodostaa tukivarren sisäkaton 
kiinteistötekniikan integrointien taakse.

SILTARATKAISUT
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