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MULTIFUNKSJONELT – Vårt nye
Chicago Metallic™ veggog overgangsbeslag
til T-profiler
La oss gjøre det enkelt for deg! Med kun ett
beslag kan du forbedre den måten du fester dine
bæreprofiler og tverrprofiler til veggen samt
måten du forbinder komponenter på.
Vårt nye og brukervennlige vegg- og
overgangsbeslag til T-profiler er et redskap med
flere bruksmuligheter, og det ble skapt med
brukeren i tankene, hvilket sikrer, at det fungerer
perfekt med våre bæreprofiler og tverrprofiler.
Det er et multifunksjonelt redskap, som sikrer at
du kan feste bæreprofilene og tverrprofilene til
veggen, eller det kan brukes til enkelt å forenkle
integrasjonen av tekniske installasjoner uten å
skulle bekymre seg om nedbøyninger på platene.

ETABLER OVERGANGER

BYGG BROER

Det brukervennlige vegg- og
overgangsbeslaget muliggjør små
justeringer av profilposisjonen, hvilket
gjør stabiliseringen mot veggen eller en
annen T-profil enklere enn noensinne før.

Beslaget er optimert til våre Rockfon
profilystemer og gir deg mulighet for
å feste T-profilene på flere ulike plater
av forskjellig tykkelse. Samtidig har
det blitt enklere å integrere tekniske
installasjoner i forskjellig størrelser.
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ETABLER
OVERGANGER
Vårt vegg- og overgangsbeslag er designet til å forenkle installasjonen ved å gi deg flere muligheter.
Beslaget gir mulighet for å foreta små justeringer, når du fester det til enten veggen eller en T-profil.

PROBLEMFRITT
OG TIDSBESPARENDE

UHINDRET
FLEKSIBILITET

Det brukervennlige vegg- og
overgangsbeslaget sikrer at du kan
feste og stabilisere bæreprofiler og
tverrprofiler til veggen eller en annen
T-profil enklere enn noensinne før. Dets
funksjonalitet og design sikrer enkel
installasjon takket være det nye avlange
monteringshullet. Det nye designet,
hvor det tradisjonelle innfestingshullet
har blitt skiftet ut, fjerner behovet for
presisjon under innfestingen av den
kvadratiske formen på profilsystemet
og muliggjør små justeringer av
profilposisjonen. Med andre ord fjerner
det ekstraarbeidet ved å markere
veggen eller T-profilen før du borer.
Dermed sparer du tid.

Vårt vegg- og overgangsbeslag har fått
ekstra avlange monteringshull på den
øverste og nederste siden av beslaget.
Det styrker fleksibiliteten og gjør det
mer enkelt å feste T-profiler til veggen.
Det ekstra monteringshullet nederst på
beslaget sikrer at du kan feste profilen til
veggen, selv om det er blokkeringer.

Avlange monteringshull
reduserer feil som følge
av feilmålinger.

Den lille designfunksjonen byr på en
markant fordel, da det betyr at du ikke
skal finne på ad hoc-løsninger for å
kunne feste himlingen på en sikker måte.

Flere festemuligheter

Gir mulighet for rask
justering, slik at ditt
profilsystem får den
helt riktige kvadratiske
formen.

Se vårt bibliotek med
installasjonsvideoer
Vi har nylig oppdatert Rockfon
System T24 X™ installasjonsvideoen.
Pass på å se den, og abonner på
vår YouTube-kanal for å se mer
spennende innhold.

Egenskaper
Reaksjon på brann

Korrosjonsbestandighet

Miljø

A1

B

Fullt ut gjenanvendelig
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SLIK BRUKES DET
Vegg- og overgangsbeslaget er skapt for å være brukervennlig og byr på enda en
fremragende funksjon. Predefinerte spor angir ønsket høyde på T-profilene og på et
bredt utvalg av platetyper når du bruker 24 x 24 mm kantprofiler.
La oss se på de forskjellige monteringsmulighetene.

1

Du kan raskt montere din Rockfon X-kant eller E-kant plate med vegg- og overgangsbeslaget
ved å montere bæreprofilen eller tverrprofilen på veggen i nøyaktig høyde.

2

Når du installerer en X-kant plate, skal du plassere det nederste sporet på kantprofilen.
Ved E-kant plater benyttes det øverste sporet.
*Du kan kun bruke disse sporene, når 24 mm siden av kantprofilen er festet til veggen.

Tilpasset X1 platekant

3

Tilpasset E platekant

Hvis du installerer andre himlingskanter ved hjelp av kantprofilen, skal du kun legge bunnen
av vegg- og overgangsbeslaget på profilens øverste kanter.

Tilpasset D platekant

Tilpasset X2 platekant
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BYGG BROER
Brobeslagsfunksjonen er en enkel, justerbar og enkel løsning,
som er perfekt designet til tekniske installasjoner bak himlingen.

Eliminer nedbøyninger
Brobeslagsfunksjonen, som er perfekt
optimert til våre Rockfon Systemer, sikrer
at du kan feste T-profilene over flere
ulike plater av forskjellig tykkelse, alt
fra 0 mm (kun relevant for vår Chicago
Metallic™ T24 Click 2890 eller Chicago
Metallic T24 Click 2790) til 20 mm.

Beslaget er enkelt å montere og er et
allsidig, brannsikkert redskap som kan
brukes til tekniske installasjoner med
forskjellige mål, uten behov for
avlastningsplater.
Du kan montere brofunksjonen
på beslaget ved kun å skru veggog overgangsbeslaget fast på

bæreprofilene og tverrprofilene,
hvor så vekten på den tekniske
installasjonen overføres til profilen. Det
sikrer at det ikke er belastning på platen,
og dermed unngås nedbøyninger.

Slik brukes det
Det er viktig at profilen, som
skal være bærende, skjæres rett,
og at beslaget brekkes av langs
knekklinjen. Du fester beslagene
sikkert til T-profilen ved kun å feste
beslaget på den motsatte siden av
T-profilen.

Passer til
mange installasjoner.

Det kan brukes med
alle våre T-profiler

Kan benyttes til å lage
støttearmer til tekniske
installasjoner bak himlingen.
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