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DRUK UW EIGEN STEMPEL OP
ELKE INSTALLATIE
Rockfon® System Ultraline E™ is een functioneel plafondsysteem dat zeer robuust is en hoge kwaliteit
biedt. Dit veelzijdige, eenvoudig te installeren systeem zorgt dankzij ons Chicago Metallic™ Ultraline 3500
ophangsysteem voor een elegante, lineaire uitstraling van het plafond met diverse kleurcombinaties.
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MULTIFUNCTIONELE CLIP

TOOL VOOR EXTRA
MONTAGERUIMTE

Onze dubbellaagse verbindingsclip (DLC)
kan gebruikt worden om een brug te
maken tussen plafondinstallaties of om
inbouwelementen aan de achterzijde te
ondersteunen.

Voor een nette afwerking van de randen
hebben wij een speciale tool voor
kantafwerking X ontwikkeld waarmee u
25 mm extra montageruimte krijgt zonder
in de voorzijde van het paneel te snijden.
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FLEXIBILITEIT OP LOCATIE

Gebruik onze T-verbinders om op locatie
snel en eenvoudig oplossingen te
creëren en de installatie aan te passen
aan de situatie.
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EEN BETAALBAAR, ROBUUST
EN ELEGANT PLAFONDSYSTEEM
Rockfon System Ultraline E is een robuust, veelzijdig systeem dat ons
Chicago Metallic Ultraline 3500 ophangsysteem combineert met een
rechthoekig paneel met kantafwerking E voor een elegante, lineaire
uitstraling in diverse kleurcombinaties. Direct te monteren tegen de
bouwkundig constructie of op een geschikte hoogte te plaatsen.

Strakke lijnen

Chicago Metallic Ultraline 3500 hoofden dwarsprofielen zijn herkenbaar aan
een smalle groef, beschikbaar in diverse
kleurcombinaties; wit/zwart, grijs/zwart,
zwart/zwart en wit/wit.
De slanke uitsparingen zijn in verstek
aangebracht zodat de hoofd- en
dwarsprofielen optisch feilloos
doorlopen. De dunne groeven
zorgen voor lange lijnen die ook
de gemakkelijke integratie van
scheidingswanden, verlichting en
informatiebordjes mogelijk maken. Dit
is eenvoudig te realiseren door een
schuifbout of een plastic ophanghaakje
aan te brengen. Hierdoor is het systeem
ideaal voor winkelomgevingen, waar
informatiebordjes aan het plafond de
koopjes of dichtstbijzijnde nooduitgang
aangeven.

Modern plafondontwerp

De hoofd- en dwarsprofielen kunnen op
aanvraag met speciale sleufafstanden
en/of uitsparingen aan één kant van het
profiel of met een verspringend patroon
geproduceerd worden.
Chicago Metallic Ultraline 1200 is in
twee uitvoeringen verkrijgbaar: gesleufd
voor het Chicago Metallic Ultraline 600
dwarsprofiel en ongesleufd, bruikbaar
voor panelen van 1200 mm. Mocht u per
ongeluk een Chicago Metallic Ultraline
1200 dwarsprofiel met sleuf hebben
aangeschaft, dan is er een afdekplaatje
verkrijgbaar om de opening fraai af te
dekken.
Voor een strakke afwerking bij het
op maat maken van de hoofd- en
dwarsprofielen raden wij het gebruik van
een afkortzaag aan.

Bekijk onze
installatievideo’s
We hebben ons aanbod van
installatievideo’s aangevuld met
een nieuwe video over System
Ultraline E. Bekijk de video op
ons YouTube kanaal en abonneer
u om op de hoogte te blijven
van alle updates:
youtube.com/
RockfonNetherlands
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Vb. van Chicago Metallic Ultraline op
aanvraag geproduceerd

Afdekplaatje

Afdekplaatje op
het profiel

Ontwerpvrijheid met kleuren
en contrasten in twee richtingen.

Functioneel systeem
voor het aanbrengen
van reclame- en veiligheidsbordjes.

Elk paneel is demonteerbaar voor
eenvoudige en snelle toegang tot
de installaties in het plafond.
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In het plenum wordt met de DLC clip een brug
gevormd tussen obstakels in de ruimte.

De DLC clip wordt gebruikt om een brug te
maken onder het leidingwerk.

In het plenum zorgt een DLC clip voor
extra ondersteuning van de verlichting.

MULTIFUNCTIONELE CLIP
Rockfon® System T24 X DLC™ is een plafondsysteem voor onze plafondpanelen met X-kantafwerking,
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen: o.a. Rockfon® Sonar®, Rockfon Blanka® en Rockfon Color-all®. Het
systeem bestaat uit een dubbellaags ophangsysteem waarbij de boven- en onderlaag met elkaar verbonden
worden door een speciaal ontworpen clip (DLC), die zorgt voor extra stabiliteit en eenvoudige montage van
grotere panelen. Daarnaast kan de clip voor meerdere doeleinden worden gebruikt.

HET GAT DICHTEN

1 Bevestig het primaire hoofdprofiel

GEWICHTSVERDELING

Het monteren van een ophangsysteem
rondom leidingen, pijpen of zuilen
kan tijdrovend en kostbaar zijn bij het
plaatsen van een verlaagd plafond.
Onze dubbellaagse verbindingsclips
helpen u bij de montage van het
systeemplafond rondom obstakels.

aan de bouwkundige constructie.
Het primaire hoofdprofiel dient een
brug te vormen tussen de ene kant
van het obstakel en de andere kant.
2 Verbind het secundaire hoofdprofiel
met de brug door middel van de
DLC clip.
3 U kunt nu verder gaan met de
montage van het ophangsysteem en
de panelen.

Een andere praktische functie van de
clip is het bieden van ondersteuning
in het plenum voor inbouwelementen.
Met de clip kunt u een T-profiel
aanbrengen boven het afgehangen
T-profiel en daarmee het gewicht van de
inbouwelementen gelijkmatig verdelen
over het ophangsysteem. Dit zorgt
ervoor dat het paneel onbelast blijft.

Te gebruiken met onze
Chicago Metallic T24 en
Chicago Metallic T15
ophangsystemen.

Werk eenvoudig om obstakels
heen bij de montage
van het plafond.

Creëer extra ondersteuning
in het plenum
voor inbouwelementen.

Prestaties
Brandreactie

Corrosiebestendigheid

Milieu

Draagkracht

A1

B

Volledig recycleerbaar

20 kilo
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T-verbinders bieden
flexibiliteit op locatie
Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk:
onze Chicago Metallic T-verbinders
zijn ideaal om op locatie stevige
aanpassingen in uw installatie aan te
brengen en maken geïmproviseerde
constructies overbodig.

Speciale tool voor
kantafwerking X

Onze T-verbinders zijn een voordelige
oplossing die bruikbaar is met
alle hoofd- en dwarsprofielen van
Chicago Metallic en die profielen
stevig aan elkaar kan koppelen als er

Als de dwarsprofielen dicht bij de
wand zitten, kan het lastig zijn om de
paspanelen van een verdekt plafond
te monteren. Deze afwerking bepaalt
echter wel de visuele uitstraling van
de ruimte.

bijvoorbeeld geen sleuf beschikbaar
is. De T-verbinders zijn ook perfect om
een installatie te versterken en kunnen
indien nodig worden vastgeschroefd
voor extra veiligheid.
Afhankelijk van uw behoeften bieden
wij T-verbinders voor eenzijdige of
dubbelzijdige koppelingen. Er zijn
ook T-verbinders beschikbaar die
het koppelen van T-profielen en
bandrasters mogelijk maken.

Om de randen netjes af te
werken bij panelen met X-, M- en
Z-kantafwerking, hebben we een
speciale tool ontwikkeld. Dit geeft u
25 mm extra montageruimte zonder
in de voorzijde van het paneel te
snijden. Het X-kant mes snijdt alleen
een stukje van de achterzijde van het
paneel weg. Zo kunt u het paneel
eenvoudig over het dwarsprofiel
schuiven, voor een mooie
randafwerking.

Eenvoudige en
snelle montage.

Maakt overal in het ophangsysteem
verbindingen mogelijk.

Werkt met alle Chicago Metallic
profielen (38 mm hoogte).

Prestaties
Brandreactie

Corrosiebestendigheid

Milieu

A1

B

Volledig recycleerbaar
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