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GJØR PROFILSYSTEMET TIL
EN DEL AV DESIGNET
Rockfon® System Ultraline E™ er et funksjonelt himlingssystem, som er robust og av høy kvalitet. I
dette allsidige himlingssystemet som er enkelt å installere, benyttes vårt Chicago Metallic Ultraline 3500
profilsystem. Det gir et elegant, lineært uttrykk, og systemet er tilgjengelig i flere ulike farger.

SIDE 3

DLC KLIPS MED FLERE
FUNKSJONER

TILPASS MED NY KNIV

Vår DLC klips kan brukes til å skape
en “bro” mellom serviceinstallasjoner,
eller den kan benyttes til avlastning av
himlingsinstallasjoner.

SIDE 3

For å forenkle installasjonen av
våre X-kantplater mot vegg har vi
utviklet en X-kant baksidekniv som
gir deg en lettere montasje og
demontering av plater uten å endre
himlingsplatens forside.
SIDE 4

IKKE-STANDARD ENDRINGER
I PROFILSYSTEMET
Du kan benytte våre T-kryss til å skape
raske og lette løsninger på stedet,
hvilket gir deg flere muligheter.

SIDE 4

Part of the ROCKWOOL Group
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ELEGANT, SOLID PROFILSYSTEM
TIL EN FORNUFTIG PRIS
Rockfon System Ultraline E er et solid og allsidig himlingssystem, som kombinerer vårt Chicago Metallic
Ultraline 3500 profilsystem med E-kant himlingsplater. Til sammen danner de et elegant, lineært
himlingsdesign med et stort utvalg av fargekombinasjoner. Løsningen kan enten monteres direkte i
etasjeskilleren eller nedpendles i ønsket høyde.

Utnytt fordelene med sporet
i profilen

Chicago Metallic Ultraline 355 bære- og
tverrprofiler har et smalt, tilbaketrukket
spor midt i profilen og finnes i flere ulike
fargekombinasjoner: Hvit/sort, grå/sort,
sort/sort og hvit/hvit.
De smale sporene har en skarp gjæring,
hvilket gir bære- og tverrprofilenes
skjæringspunkter et feilfritt og
sammenhengende utseende.
De smale sporene gir himlingen
rette linjer og gir mulighet for enkel
integrasjon av skillevegger, lysarmaturer
og skilter, som gjøres ved å plassere et
klips eller en Ultraline skrue. Dette gjør
systemet ideelt i butikker, hvor skilting
ofte er nedhengt direkte fra himlingen
eller i gangarealer med angivelse av
nærmeste nødutgang, også nedpendlet
fra himlingen.

Skap ditt eget design

Bære- og tverrprofiler kan på
forespørsel produseres med spesielle
utstansingsavstander og/eller
utskjæringer på profilens ene side
eller i et forskutt mønster. Chicago
Metallic Ultraline1200 tverrprofil finnes
i to versjoner; en med utskjæring til
Chicago Metallic Ultraline 600 tverrprofil
og en uten.
Hvis du ved en feiltagelse har kjøpt
en Chicago Metallic Ultraline 1200
tverrprofil med utskjæring, har vi
en spesial plugg som kan dekke
utskjæringen i tverrprofilen.
For å bevare en nøyaktig og rett finish
når bære- og tverrprofiler skal skjæres til,
anbefaler vi bruk av vinkelsliper.

Se alle våre
installasjons
videoer
Vi oppdaterer hele
tiden vårt bibliotek med
installasjonsvideoer,
og det er nå oppdatert
med vår nyeste video,
Rockfon System
Ultraline E. Følg vår
YouTube kanal for å se
alle videoer.
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Designfrihet med farger og
kontrastfarger i to retninger.

Funksjonelt system til skilting.

Hver enkelt plate er demonterbar
og muliggjør enkel og rask
adgang til installasjoner bak
himlingen.

GRIDNEWS / AUGUST 2018

Bak himlingsplatene ser man DLC klips brukt til å bygge
en bro.

Her ser man DLC klips brukt til å danne en bro under
et kanalsystem.

DLC klips brukt bak himlingsplatene til avlastning
av lysinstallasjon.

DLC KLIPS MED FLERE FUNKSJONER
Rockfon® System T24 DLC™ er et himlingssystem til våre X-kant løsninger, som er tilgjengelig i et stort utvalg av
plater bl.a. Rockfon® Sonar, Rockfon Blanka® og Rockfon Color-all®. Systemet består av to nivåer av bæreprofiler
som forbindes med spesielt designede klips (DLC). Det gir ekstra stabilitet og meget enkel montering av store
himlingsplater. Videre er klipsen også et multifunksjonsverktøy som kan benyttes sammen med alle Chicago
Metallic T24 og Chicago Metallic T15 profiler.

BROBYGGING

1 Først skjæres et stykke av en

VEKTFORDELING

Når det ikke er plass til pendler i
forbindelse med rør, kanaler eller annet,
kan det være en både tidkrevende og
dyr oppgave når en nedhengt himling
skal installeres. Med vår DLC klips blir
det mye enklere å installere himlingen
rundt diverse installasjoner.

bæreprofil, og det nedpendles fra
etasjeskilleren. Den nedpendlede
bæreprofilen skal monteres slik
at den ligger på tvers med hele
lengden av installasjonen, slik at det
skapes en bro.
2 Når “profilbroen” er forsvarlig
innfestet, festes bæreprofilen i
himlingen direkte til broen ved hjelp
av DLC klips.
3 Installasjonen kan nå gjøres ferdig
med profiler og plater.

En annen nyttig funksjon ved DLC
klipsen er at den kan benyttes som
avlastning av tekniske installasjoner i
himlingen. Klipsen gjør det mulig å feste
et ekstra nivå av T-profiler
over de nedpendlede bæreprofilene, slik
at vekten av de tekniske installasjonene
fordeles over profilene. Dette sikrer
at det ikke er en vektbelastning på
platen, og at vekten fordeles ut til de
opphengte bæreprofilene.

Klipsen kan benyttes både med
Chicago Metallic T24 og Chicago
Metallic T15 profiler.

Perfekt til å skape en bro, når det ikke
er plass til pendler.

Benyttes til avlastning av plater
i forbindelse med tekniske
installasjoner i himlingen.

Spesifikasjoner
Reaksjon på brann

Korrosjonsbestandighet

Miljø

Bæreevne

A1

B

Fullt gjenanvendelig

20 kg
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Lag raske og enkle
ikke-standard
endringer i
installasjonen

Tilpass med
den nye
X-kant kniven
til baksider
Når tverrprofilene er plassert tett inntil
veggen, kan det være vanskelig å
installere himlingsplater langs kanten
i et skjult profilsystem uten å skade
platene.

Våre Chicago Metallic T-kryss og
krysskoblinger er lette å bruke og
ideelle til å skape tilpasninger uten
å lage midlertidige løsninger.

Koblingene er også ideelle til
forsterkning av en installasjon og kan
festes med skruer for å skape ekstra
sikkerhet om nødvendig.

Koblingene er en kostnadseffektiv
løsning, som kan benyttes sammen
med alle Chicago Metallic bære- og
tverrprofiler. De brukes til forsvarlig
sammenkobling av profiler på steder
hvor det ikke er en utstansing i
profilene.

Avhengig av behov har vi koblinger til
innfesting i henholdsvis en side og to
sider.

For å sikre en enkel montasje og
demontasje av kantavslutningsplater
ved installasjon av våre X-kant,
M-kant og Z-kant plater har vi
utviklet en X-kant baksidekniv. Ved
å fjerne 25 mm av baksiden ved den
ene platekanten blir det enkelt og
effektivt å montere plater uten at det
vil påvirke platens forside. Videre
er det enkelt å føre platen under
tverrprofilen ved kantavslutningen.

Gir rask og enkel montasje

Muliggjør T-krysskoblinger
alle steder

Passer med alle Chicago Metallic
profiler (38 mm høyde).

Spesifikasjoner
Reaksjon på brann

Korrosjonsbestandighet

Miljø

A1

B

Fullt gjenanvendelig
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