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UUDET CHICAGO METALLIC® 
W -KULMALISTAT 
OVAT KAUNIIN KESTÄVIÄ!

Esteettiset Chicago Metallic® 
Bandraster -listat tuovat 
suunnitteluvapautta ja jous-
tavuutta suuriin avoimiin ti-
loihin. 

SIVU 02

JOUSTAVAT TILAT

Kolme uutta Chicago  
Metallic® F -profiilia säästä-
vät aikaa asennuksessa ja 
luovat kauniin siirtymän eri 
tasojen välille. 

SIVU 03

F-PROFIILIT SÄÄSTÄVÄT 
AIKAA

Kosteisiin ympäristöihin ja 
erityiseen suojauksentar-
peeseen Chicago Metallic® 
T24 -listoissa on erityisen 
hyvä korroosionkestävyys.

SIVU 04

T24-LISTOJEN 
ENTISTÄ PAREMPI 
KORROOSIONKESTO 

Alumiinisia Chicago 
Metallic® -välilistoja on  
saatavana monta eri mal-
lia ja mittaa. Ne luovat  
saumattoman siirtymän 
esimerkiksi modulaarisesta 
kattopinnasta yhtenäiseen.

ALUMIINISET VÄLILISTAT 
HÄIVYTTÄVÄT ERON

SIVU 04

812- ja 1015-kulmalis-
toissamme on näkyvät 15 
mm:n laipat joka sivulla. 
Siksi ilmeestä tulee ainut-
laatuinen riippumatta siitä, 
minkä järjestelmien kanssa 
profiileita käytetään.
Nämä seinäkulmat tekevät 
Rockfon-alakattolevyjen 
asentamisesta yksinkertais-

ta ja joustavaa. Ne ovat erin-
omainen vaihtoehto Chica-
go Metallic® L -profiilille ja 
muovisille täyttölohkoille.

YKSINKERTAISUUTTA JA JOUS-
TAVUUTTA
W-seinäkulmat sopivat nyt 
useampiin Rockfon-ala-
kattolevyihin kuin aiem-

min.  Profiilien sisäpuolella 
on painetut etiketit, joissa 
osoitetaan kiinnityspisteet 
ja kerrotaan asennusvir-
heiden välttämiseksi, mikä 
seinäkulma sopii mihinkin 
alakattolevyn reunaan. 

KAUNISTA LUJUUTTA
W-seinäkulmien rakenteen 

ansiosta taipuminen vähe-
nee. Yhdessä varjovaiku-
telman kanssa ominaisuus 
auttaa häivyttämään pinto-
jen epätasaisuutta ja luo vii-
meistellyn lopputuloksen. 
Lisäksi seinäkulmien laadun 
takaa paloluokitus A1 ja 
korroosionkestoluokka B. 

Tyylikkäät seinäkulmat 
sopivat monenlaisiin Rockfon-
alakattolevyjen reunoihin

Lujuutensa ja varjovaikutelmansa 
ansiosta seinäkulmat sopivat 
epätasaisiinkin seinäpintoihin

Painetut etiketit osoittavat 
kiinnityspisteet ja yhteensopivat 
reunatyypit

Part of the ROCKWOOL Group
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TILAN JOUSTAVA KÄYTTÖ ON AVAINASIA

JOUSTAVAN RATKAISUN TO-
TEUTTAMINEN
Chicago Metallic Bandraster 
-listajärjestelmässä uutta 
on, että se luo tyylikkään 
kattopinnan ja tarjoaa sa-
malla suunnitteluvapautta 
suuriin avoimiin tiloihin. 
Väliseiniä voidaan asen-
taa tai muuttaa suoraan 
Chicago Metallic Bandraster 
-järjestelmässä ilman että 
itse kattolistoihin tarvitsee 
tehdä muutoksia. Ratkaisu 
on täydellinen rakennuk-
siin, joissa tilojen käyttötar-
koitukset saattavat muut-
tua ajan mittaan.

NÄYTTÄVÄN KÄYTÄNNÖLLISTÄ 
MUOTOILUA
Helposti asennettava 
Chicago Metallic Bandraster 
-listajärjestelmä ei vaaran-
na tilan visuaalista ilmettä. 

Päin vastoin, se kohottaa 
sitä tuomalla esteettistä 
vaihtelua suuriin avoimiin 
tiloihin. 
Listat sopivat monenlaisiin 
reunatyyppeihin, jolloin 
voidaan luoda monenlaisia 
kattoratkaisuja. A-reuna on 
yksinkertainen ja käytän-
nöllisen ratkaisu, kun taas 
moderni ja esteettinen lop-
putulos syntyy valitsemalla 
piilotetun Dznl-reunan pit-
källe sivulle ja helposti irro-
tettavan A-reunan lyhyelle 

sivulle. 
Bandraster-profiilit sopi-
vat erinomaisesti käytäviin, 
joissa pitkät ja leveät mallit 
tuovat tilaan syvyyttä. 
Lisäksi profiilit mahdollis-
tavat käytävillä tarvittavien 
valaisimien ja opasteiden 
asennuksen.

ÄÄNIERISTYS
Jotta melu ei pääse siirty-
mään väliseinien yläpuo-
lella, Bandraster-ratkaisuun 
voidaan yhdistää Rockfon® 

Soundstop™. Se tehostaa 
paloturvallisuutta sekä ää-
nieristystä ja tarjoaa entistä 
parempaa yksityisyyttä ja 
luottamuksellisuutta tilan 
visuaalisesta ilmeestä tinki-
mättä.
Jokainen levy on kokonaan 
irrotettavissa, jolloin lait-
teistoja on helppo ja nopea 
käsitellä. Chicago Metallic 
Bandraster -listajärjestel-
mällä on 30 vuoden takuu, 
kun sitä käytetään yhdessä 
Rockfon-levyjen kanssa. 

 � Kattolistajärjestelmä on 
ihanteellinen avoimiin 
tiloihin, sillä se mahdollistaa 
väliseinien siirtelyn tarpeen 
vaatiessa.

 � Järjestelmä on suunniteltu 
yhteensopivaksi erilaisten 
reunatyyppien kanssa, joten 
se tarjoaa joustavuutta 
kattoratkaisujen 
suunnitteluun. 

 � Jokainen levy on täysin 
irrotettavissa, jolloin niiden 
yläpuolisten laitteistojen 
käsittely käy nopeasti.

Chicago Metallic® Bandraster -listat viimeistelevät tyylikkäästi suuret ja avoimet tilat. 
Ne eivät estä tilan muuntelua tai pääsyä katon yläpuolisiin laitteisiin. 
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F-PROFIILIT  
SÄÄSTÄVÄT AIKAA JA RAHAA
VÄHEMMÄN TYÖTÄ
Chicago Metallic® F -profii-
leita on helppo leikata pai-
kan päällä, joten ne ovat 
kustannuksia ja aikaa sääs-
tävä päätykappaleratkaisu 
vaihteleviin kattotasoihin 
ja reunaosiin, kuten kattoik-
kunoihin. F-profiileita on 
olemassa kolmea eri tyyp-
piä, jotka on kehitetty ta-
vallisimpiin reunakohtiin ja 
levypaksuuksiin. 3,2  metrin 
erikoispituus vähentää jät-
teen määrää kattoikkunois-
sa, joiden koko on 1 x 1 m. 

ENTISTÄ PAREMPI PROFIILI
Uusissa profiileissa on entis-
tä pienemmät näkyvät osat 
ja pystysuorat sivut, mikä 
parantaa niiden visuaalista 
ilmettä. F-profiilien sävyt 
sopivat täydellisesti yhteen 
metallisten Chicago-listo-
jen kanssa, jolloin voidaan 
tehostaa esteettistä jatku-
vuutta. Lisäksi niillä on pa-
loluokitus A1 ja korroosion-
kestoluokka B.

SUORITUSKYKY

Reagoiminen tuleen
A1

Korroosionkesto
B

Ympäristö 
Täysin kierrätettävä

3

HELPPO LEIKATA PAIKAN PÄÄLLÄ TARKKOJEN MITTOJEN MUKAAN

VÄRIEN TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS METALLISTEN
CHICAGO-LISTOJEN KANSSA LUO VISUAALISTA JATKUVUUTTA 

KUSTANNUSTEHOKKAAT REUNALIITOKSET 
MODULAARISILLE KATOILLE, JOISSA ON TASOEROJA
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VAATIVIIN 
SISÄYMPÄRISTÖIHIN
Chicago Metallic T24 ECR 
-listat ja -lisävarusteet ovat 
täydellinen valinta vaati-
viin sisäkohteisiin, kuten 
uimahalleihin, keittiöihin ja 
saniteettitiloihin. Tuotteita 
on saatavana korroosion-
kestoluokassa D useimmilla 
käyttöalueilla. Laadun var-
mistamiseksi listajärjestel-
mää tulee käyttää yhdessä 
erityisten ECR (Enhanced 
Corrosion Resistance) -lisä-
tarvikkeiden kanssa.

T24-LISTAJÄRJESTELMÄ ON 
VAHVEMPI KUIN KOSKAAN
Chicago Metallic T24 D2890 
ECR -listoissa on erinomai-
nen korroosiosuojaus: 275 

grammaa sinkkiä neliömet-
riä kohden kahtena ker-
roksena ja 25 mikrometrin 
vahvuinen polyesteripin-
noitus molemmilla puolilla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
D2890-kehys kestää erityi-
sen vaarallisissa ja aggressii-
visissa ympäristöissä, joissa 
altistuminen kosteudelle, 
höyrylle ja lämpötilamuu-
toksille voi vaikuttaa katon 
vakauteen.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ KAUNEUTTA
Valkoisessa vakiovärissä 
saatava järjestelmä sopii 
monenlaisiin Rockfon-ala-
kattolevyjen reunoihin, ja 
sekä näkyviin että osittain 
piiloon jääviin listaratkai-
suihin. ECR-listojen ansiosta 

voit helposti irrottaa levyn, 
jotta pääset nopeasti käsit-
telemään alakaton yläpuo-
lella olevia laitteita. 

CHICAGO METALLIC® T24 ECR -LISTA  
KESTÄÄ HYVIN KORROOSIOTA

ALUMIININEN VÄLILISTA 
LUO SULAVAN SIIRTYMÄN
Tilapäisiä hätäratkaisuja ei 
enää tarvita. Nyt kiinteiden 
ja järjestelmäalakattojen 
välisistä siirtymistä tulee 
harmonisia. Alumiinisten 
Chicago Metallic® -välilisto-
jen laaja valikoima auttaa 
liittämään modulaariset ja 
yhtenäiset alakatot toisiinsa 
saumattomasti. 
Valkoinen vakioväri sopii 
täydellisesti Chicago Me-
tallic -listavalikoimaamme. 
Alumiiniset välilistat on 
suunniteltu sopimaan mo-
nentyyppisiin reunoihin, 
materiaaleihin, paksuuk-

siin ja siirtymätyyppeihin. 
Alumiiniset välilistat sopi-
vat täydellisesti Rockfon E-  
ja X- reunamuotoon sekä 
Rockfon® Mono® Acoustic 
-kattoihin. 

FAKTATIETOA

Suunniteltu 
uimahallien, keittiöiden 
ja saniteettitilojen 
kaltaisiin vaativiin 
sisäympäristöihin

Entistä parempi 
korroosionkestoluokka 
D

Levyt ovat täysin 
irrotettavissa, jolloin 
niiden yläpuolisten 
laitteistojen käsittely 
käy nopeasti.







SUUNNITELTU LUOMAAN 
SAUMATON SIIRTYMÄ 

MODULAARISEN JA 
YHTENÄISEN KATON VÄLILLE

RAKENNETTU 
SOPIMAAN 
MONENTYYPPISIIN 
REUNOIHIN, 
MATERIAALEIHIN, 
PAKSUUKSIIN JA 
SIIRTYMÄTYYPPEIHIN

Rockfon
(ROCKWOOL Finland)

Pakkalankuja 6, PL78, FI-01511 Vantaa
Finland

Puh.  (+358) 09 8563 5883
Faksi  (+358) 09 8563 5889

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi


