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Montage med kantfjäder 
är enkelt och garanterar att 
undertaksskivorna blir kvar 
på önskad plats.

SIDAN  02

SÄKER FASTHÅLLNING

Nya hörn för kantlister är en 
mycket bra lösning för att 
säkerställa ett snyggt och 
snabbt montage av både 
skugglister och L-lister.

TIDSBESPARANDE 
HÖRN.

SIDAN  03

Rockfon har utvecklat 2 nya 
wirekit som är idealiska för 
frihängande Rockfon under-
takslösningar

SIDAN  03

ELEGANT 
UPPHÄNGNING

Vi  har utvecklat 3 skivclips 
för att lösa 4 viktiga utman-
ingar för nedpendlade un-
dertak.

SIDAN  04

SKIVCLIPSEN HÅLLER 
UNDERTAKSSKIVORNA 

PÅ PLATS

PERFEKT DOLD DESIGN
Armaturramen är enkel att 
montera och är speciellt 
utvecklad till Rockfon® 
system T24 X™. Den passar till 
många standardarmaturer 
och tillför en estetisk 

och praktisk avslutning. 
Lösningen kompromissar 
inte med undertakets totala 
visuella uttryck och inga 
glipor uppstår mellan ramen 
och X-kants skivan.

KOMPATIBEL OCH 
FUNKTIONELL DESIGN
Armaturramen är utvecklad 
för att passa med våra 
X-kants undertaksskivor och 
600x600 mm armaturer. 
Den kan installeras före 

eller efter belysnings- och 
ventilationsinstallationerna. 
Ramen är kompatibel med 
många olika armaturer från 
flera leverantörer. 

Nu finns äntligen den perfekta lösning för att integrera servicearmaturer på 
ett enkelt sätt utan att ändra undertakets visuella design.

Estetisk designlösning 
för standardarmaturer 
för belysning och 
ventilation.

Snygg övergång 
mellan 
serviceinstallationer 
och undertaksskivor 
med X-kant.

Passar för 
standard ljus- och 
ventilationsarmaturer 
från flera leverantörer.

ARMATURRAM 
INTEGRERAR ENKELT LJUS- OCH VENTILATIONSARMATURER
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EGENSKAPER

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Fuktmotstånd och formstabilitet 
B

Miljö 
Helt 
återvinningsbar

KLARAR SIG BRA UNDER PRESS
Vår kantfjäder är special-
designad och ger optimalt 
tryck på undertaksskivan. 
Detta säkrar att skivorna 
hålls på plats längs väggen 
och att hela designen ser ut 
som den ska.

FUNKTIONELL DESIGN
Kantfjäderns utformning 
gör den lätt att montera. 
Den kan dessutom mon-
teras samtidigt med kant-
listerna eller i efterhand. 
Den kan även tas bort och 
monteras igen.

En mycket bra lösning för att säkra att skivorna hålls på plats vid väggen. Vår nya 
kantfjäder är designad för att kunna användas till både L-list och skugglist och den 
kan användas till alla kanttyper.

FÄST UNDERTAKSDESIGNEN
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Kantfjädern är lätt att montera och 
kan antingen monteras samtidigt med 

bärverket eller i efterhand.

Utvecklad för att passa till olika 
kanttyper och för både L-list och 

skugglist.

Kantfjädern ger ett jämnt tryck på 
skivorna längs väggen och ser till att de 

stannar på plats

FAKTA
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Vi har tagit fram två nya wirekit som är idealiska vid montage av Rockfon öar och bafflar.

1. Klassisk wirekit, passar 
för alla tillfällen och är säker 
och enkel.

2. Design wirekit passar 
i projekt där estetiken är 
viktig. Den har ett raffinerat 
cylinderformat hölje som 
döljer infästningen i bjäl-
klaget och ger en snygg av-
slutning.

Båda alternativen för Rock-
fon Eclipse inkluderar ull-
skruvar. Wirekit kan fästas i 
det existerande undertaket 
med passande infästning 
eller direkt i bjälklaget. 
Båda alternativen är ide-
aliska som upphängning 
för Rockfon Eclips där man 
måste justera upphäng-
ningshöjden och där det är 
viktigt med en snygg finish.

Elegant upphängning

WIREKIT - KLASSISK WIREKIT - DESIGN

EN VIKTIG DETALJ
När skugglisterna skall ge-
ras (i 45 graders vinkel), är 
det lätt att det blir en glilpa 
mellan profilerna. med de 
nya hörnen är det snabbt 
gjort att göra ett snyggt 
hörnavslut med våra skugg-
profiler.

PERFEKT ÖVERGÅNG
Det 15 mm breda och slä-
ta hörnet kan användas på 
båda sidorna av våra skugg-
profiler med 15 mm bred 

upplagskant för att täcka 
hörnavslutningen. Våra 
skugglister har utvecklats 
för att någon skall passa 
till alla våra kantalternativ 
och den kant som listen är 
avsedd för står angiven på 
insidan av skugglisten för 
att undvika felaktig använd-
ning.

Hörnen finns för både 
skugglist och L-list för in-
vändigt och utvändigt hörn. 

TIDSEFFEKTIVA OCH LÄTTMONTERADE 

HÖRN
Hörnavslutningar kan vara riktiga utmaningar. Våra nya hörn för skuggprofiler hjälper dig 
spara tid och ger en perfekt avslutning för ett nedpendlat undertak.
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VÅRA SKIVCLIPS
HÅLLER DITT UNDERTAK PÅ PLATS

Vi har utvecklat 3 skiv-
clips för att undvika att 

undertaksskivan kommer 
ur position vid rengöring, 
lutande montage, vid 
mekanisk påverkan eller vid 
ändringar av lufttryck. 

Alla skivclips har en stor 
kontaktyta som ser till att 
det blir ett jämnt tryck på 
undertaksskivan för att 
undgå skador.  
 
 

Skivclipsen passar perfekt 
till våra bärverk och de pas-
sar för fler olika skivtjockle-
kar och kantalternativ. Det 
gör det lätt för dig att hitta 
rätt skivclips för din under-
takslösning.

•  Kan användas i 
krävande miljöer som 
t.ex. simhallar, kök och 
våtrum.

•  De har hög korrosions-
beständighet.

•  Enkla att montera

FAKTA
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