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Kantfjær FIXT er en perfekt 
løsning som er enkel å 
montere og garanterer at 
platen holdes på plass.

SIDE 02

SIKRE HIMLINGENS DESIGN

Våre nye hjørner er den per-
fekte løsningen som sikrer 
at du enkelt får en pen hjør-
neovergang ved kant- og 
skyggefugeprofiler.

TIDSEFFEKTIVE  
OG PROBLEMFRI  

HJØRNER

SIDE 03

Rockfon har utviklet to nye 
wirekits som er ideelle til alle 
fritthengende Rockfon akus-
tiske løsninger.

SIDE 03

ELEGANT 
OPPHENGSLØSNING

Vi har utviklet tre plateklips 
for å løse fire viktige utfor-
dringer som kan oppstå ved 
bruk av nedhengte him-
linger.

SIDE 04

VÅRE PLATEKLIPS SIKRER 
DINE HIMLINGER

PERFEKT SKJULT DESIGN
Spesielt utviklet til vårt 
Rockfon® System T24 
XTM, passer den enkelt 
monterbare rammen til 
standard armaturer og 
tilføyer en estetisk og praktisk 

avslutning. Løsningen går 
ikke på kompromiss med 
den visuelle avslutningen av 
hele himlingen, og etterlater 
ingen mellomrom mellom 
rammen til lysarmaturen og 
X-kant platen.

KOMPATIBELT OG 
FUNKSJONELT DESIGN
Rammen til armaturer for 
vår X-kant himling passer 
til 600x600 mm armaturer, 
og kan installeres før 
eller etter belysnings- og 

ventilasjonsinstallasjoner. 
Rammen er kompatibel med 
forskjellige løsninger fra ulike 
produsenter.

Du kan endelig få den perfekte løsningen som gjør det mulig å integrere tekniske 
installasjoner uten å endre det visuelle designet av din himling.

Estetisk 
designløsning til 
standard lysarmaturer 
og ventilasjons
armaturer.

Elegant overgang 
mellom tekniske 
installasjoner 
og Xkant 
himlingsplater.

Kan benyttes med 
ulike standard lys og 
ventilasjonsløsninger.

RAMME TIL LYSARMATUR  
KOMBINERER TEKNISKE INSTALLASJONER OG ELEGANT DESIGN 
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EGENSKAPER

Reaksjon på brann
A1

Fuktmotstand og formstabilitet 
B

Miljø 
Fullt ut 
gjenanvendelig

HOLDER SEG GODT 
UNDER PRESS
Vår kantfjær FIXT er spesi-
aldesignet og gir optimalt 
press på platen for å sikre 
at platene langs veggene 
fremstår som de skal og hol-
des på plass.

FUNKSJONELT DESIGN
Utformingen av kantfjæren 
FIXT sikrer at den er enkel 
montere. Den kan install-
eres under eller etter instal-
lasjonen av kantprofilene. 
Videre kan den ved behov 
trygt fjernes og gjenmon-
teres.

En perfekt løsning for å sikre platene langs veggen. Vår nye kantfjær FIXT er designet 
til både å bli brukt til kant- og skyggefugeprofiler og den kan brukes til alle kanttyper.

SIKRE HIMLINGENS DESIGN
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Kantfjæren FIXT er enkel å installere 
og kan monteres under eller etter 

installasjon av profilene. 

Utviklet til ulike kanttyper og forskjellige 
kant- og skyggefugeprofiler.

Kantfjæren FIXT gir et jevnt trykk på 
platene langs veggen for å sikre at de 

holdes på plass.

FAKTA
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Vi har utviklet to nye wirekits med en 1500 mm justerbar metallwire som er ideelle til 
Rockfon flåte- og baffel løsninger.

1. Den Klassiske løsning til 
alle formål gir sikkerhet og 
enkelhet.

2. Designløsningen til 
prosjekter hvor estetikk er 
viktig. Den har en elegant 
sylinderformet kappe som 
skjuler innfestingen i him-
lingen og gir en flott visuell 
avslutning.

Begge opphengsett til 
Rockfon® EclipseTM inkluder-
er spiralskruer. Wirekits kan 
festes i den eksisterende 
himlingen med passende 
innfesting til det gjeldende 
underlaget. Begge wirekits 
er ideelle som oppheng-
sløsning til Rockfon Eclipse, 
hvor justeringen av op-
phengshøyde er påkrevet, 
og en flott løsning er viktig!

Elegant Opphengsløsning

WIREKITS - KLASSISK LØSNING WIREKITS - DESIGNLØSNING

EN VIKTIG DETALJ
Når skyggefugeprofilene 
skal skjæres i gjæring (45 
graders vinkel), kan utfor-
dringen være at det blir et 
mellomrom mellom pro-
filene. Med de nye hjørnene 
kan du enkelt skape en pen 
overgang i hjørnene med 
våre skyggefugeprofiler.

PERFEKT OVERGANG
Det 15mm brede og flate 
hjørnet kan brukes til begge 
sidene av våre skyggefuge-
profiler med 15 mm kant til 
å dekke over en unøyaktig 
overgang. Våre skyggefuge-
profiler er utviklet for å passe 
til alle våre platekanter, og 
riktig platekant er angitt på 
innsiden av skyggefugepro-
filene for å sikre korrekt bruk.

Hjørnene finnes både til 
skyggefugeprofiler og kant-
profiler i en innvendig og 
utvendig utgave.

TIDSEFFEKTIVE OG PROBLEMFRI 

H JØ RN E R
Hjørneavslutninger kan være en utfordring. Våre nye hjørner til våre skyggefugeprofil-
er sparer deg tid og skaper den perfekte avslutningen på en nedhengt himling.
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VÅRE HOLD DOWN CLIPS 
SIKRER DINE HIMLINGER

Vi har utviklet tre spesi-
elle plateklips for å 

unngå bekymringer for at 
himlingsplaten skal presses 
ut av profilene ved reng-
jøring, i skråtak, ved me-
kanisk påvirkning eller ved 
lufttrykksendringer.

Alle plateklipsene er spe-
sialdesignet med en stor 
kontaktflate som sikrer et 
jevnt trykk på himlingsplat-
en uten å ødelegge den. 
Plateklipsene passer perfekt 
til vårt profilsystem og de 

passer til flere forskjellige 
platetykkelser og kanter, 
noe som gjør det enkelt for 
deg å finne riktig plateklips 
til din løsning.

•  Kan brukes i mer 
krevende innendørs 
miljøer som; svøm-
mehaller, kjøkken og 
våtrom.

•  Den har høy korrosjons-
bestandighet.

• Enkel å montere.

FAKTA
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