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DWA W JEDNYM – NASZ
NOWY ŁĄCZNIK
T-T / T-ŚCIANA
Dzięki jednemu łącznikowi możesz łatwo
przymocować profile T do ściany, jak też
połączyć je ze sobą.
Jest to element 2w1, który umożliwia
mocowanie konstrukcji sufitu do ścian.
Może również służyć do łączenia
profili ze sobą, na przykład w celu
stworzenia konstrukcji do oparcia opraw
oświetleniowych czy innych elementów
instalacji związanych z sufitem.

MOCOWANIE DO ŚCIANY

Mocując profil konstrukcji do ściany
przy użyciu łącznika T-T / T-ściana, mamy
możliwość korekty jego położenia.

STRONA 2

ŁĄCZENIE PROFILI

Łącznik T-T / T-ściana umożliwia
budowanie konstrukcji sufitów z
wykorzystaniem płyt akustycznych Rockfon
o wszystkich dostępnych grubościach i
krawędziach oraz integrowanie z sufitem
elementów instalacji.
STRONA 4
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MOCOWANIE
DO ŚCIANY

Nasz Łącznik T-T / T-ściana został zaprojektowany w celu uproszczenia łączenia profili T ze ścianą,
jak i ze sobą dając przy tym możliwość korekty wzajemnego położenia.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

ELASTYCZNOŚĆ

Łącznik T-T / T-ściana pozwala na
łączenie profili T ze ścianą, jak i ze sobą
łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Łatwość tę zapewnia wydłużony otwór
montażowy. Zastąpienie tradycyjnego
otworu okrągłego otworem wydłużonym
daje możliwość regulacji wzajemnego
położenia łączonych elementów. Dzięki
temu nie trzeba zużywać tyle czasu
na tak dokładne zaznaczanie miejsca
wykonania otworu, jak i jego wiercenie
jak wcześniej.

Łącznik T-T / T-ściana posiada dwa
wydłużne otwory montażowe, jeden
w górnej części, drugi w dolnej,
prostopadłej części łącznika. Dają one
również możliwość łatwego montażu
dzięki możliwości korekty położenia
profilu względem ściany. Dzięki znacznej
długości otworu montażowego w górnej
części łącznika, można zastosować kołek
rozporowy w takim miejscu, aby ominąć
przeszkodę w ścianie.

Wydłużony otwór
montażowy
zmniejsza skutki
błędu spowodowane
niedokładnym
pomiarem.

Więcej możliwości
montażu.

Obejrzyj nasz film
montażowy
Ostatnio zaktualizowaliśmy nasz
film montażowy dotyczący systemu
Rockfon System T24 X. Zobacz go
i dodaj do ulubionych nasz kanał
na YouTube, aby otrzymywać inne
interesujące materiały video.

Ułatwia uzyskanie
prostopadłości
elementów konstrukcji

Właściwości
Reakcja na ogień

Odporność na korozję

Środowisko

A1

B

W pełni nadaje się do
recyklingu
2
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JAK STOSOWAĆ?
Z myślą o łatwości stosowania łącznika T-T / T-ściana, przewidziano w nim wyoblenia,
dzięki którym łatwo znaleźć wysokość jego zamocowania dla różnych krawędzi płyty
używając kątowy profil obwodowy 24 x 24 lub 24 x 19 mm.
Sprawdźmy, jakie są możliwości montażu.

1

Aby szybko zamontować płytę Rockfon o krawędzi X lub E, użyj łącznika T-T / T-ściana.
Ustaw go na odpowiedniej wysokości wykorzystując do tego jedno z wykonanych w nim
wyobleń.

2

Podczas montażu płyty o krawędzi X, oprzyj uchwyt niższym wyobleniem na krawędzi profilu
kątowego 24 x 24 lub 24 x 19 mm.
Podczas montażu płyty o krawędzi E, oprzyj uchwyt wyższym wyobleniem na krawędzi profilu
kątowego 24 x 24 lub 24 x 19 mm.
* Wyoblenia te możesz wykorzystać tylko w przypadku, jeżeli profil kątowy przymocowany jest
stroną o wysokości 24 mm do ściany.

3

Podczas montażu płyt o innych krawędziach, z wykorzystaniem kątowego profilu
obwodowego schodkowego W, oprzyj uchwyt na górnej półce tego profilu.
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ŁĄCZENIE PROFILI
Łącznik T-T / T-ściana idealnie nadaje się do tworzenia konstrukcji
do zamontowania zintegrowanych z sufitem elementów.

Eliminacja ugięcia
Dostosowany do systemów Rockfon,
łącznik zapewnia łatwość poprzecznego
łączenia profili T w sufitach z
wykorzystaniem płyt Rockfon o różnej
grubości. Odpowiedni tylko do systemu
Chicago Metallic™ T24 Click 2890 oraz
Chicago Metallic T24 Click 2790. Profil
może być zamontowany najniżej na tym

samym poziomie, co podstawowe profile
konstrukcji T, a najwyżej 20 mm powyżej
nich. Łatwy do zastosowania, niepalny
uchwyt daje możliwość mocowania w
suficie zintegrowanych z nim elementów
instalacji bez stosowania specjalnej
konstrukcji pośredniej.
Aby zamontować łącznik T-T / T-ściana
wystarczy przykręcić go końcami do

profili głównych lub poprzecznych
konstrukcji sufitu. Na parze dwóch tak
zamocowanych profili T można oprzeć
element instalacji. W ten sposób
unikamy jakiegokolwiek obciążenia płyty
niepowodując jej zginania.

Jak stosować?
Uchwyt należy przykręcić do profilu T,
który chcemy połączyć z konstrukcją
sufitu. Profil ten powinien być równo
docięty na wymiar. Profil z uchwytem
należy ustawić prostopadle do profilu
konstrukcji i przykręcić za pomocą
blachowkrętu.

Do mocowania różnych
elementów instalacji.

Do stosowania z
wszystkimi profilami T.

Do tworzenia konstrukcji do
mocowania elementów instalacji.
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