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YLIVOIMAISESTI PARAS
UUSI MATTAVALKOINEN LISTA
Uusi mattavalkoinen lista, Matt White 11,
on saatavilla koko listavalikoimassa,
ja sen väri sointuu täydellisesti
ripustusjärjestelmään ja mattavalkoisiin
akustisiin levyihin. Matt White 11
-listan ainutlaatuisen pinnan ansiosta
ripustusjärjestelmää sulautuu entistä
paremmin valkoiseen levyyn. Tyylikäs
ja lähes yhtenäinen pinta on nyt
mahdollista saavuttaa tavallisen
näkyvän alakaton yhteydessä
kustannustehokkaaseen hintaan.
...jatkuu sivulla 2.

UUTUUS
SEINÄVAIMENNUSSARJAAN
Lisäsimme seinävaimennuslevyvalikoimaamme uuden
kehyksettömän ratkaisun, joka sopii
täydellisesti tilaan kuin tilaan.

SIVU 3

LÄHEMMÄS
ASENNUSTA
Uusien 3D-asennusvideoiden avulla
näet Rockfon-järjestelmien
asennuksen aiempaa lähempää. Näet
yksityiskohtaisesti, miten akustiset
ratkaisut asennetaan.
SIVU 4
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Mattavalkoinen lista

AINUTLAATUINEN KEHITYSTYÖ
Mattavalkoinen

Korostettu muotoilu

Jostain syystä ripustuslistajärjestelmän
väri on aina osoittautunut haasteeksi,
kun on pyritty saavuttamaan täydellinen
modulaarinen valkoinen alakatto.
Ripustusjärjestelmän pinnan viimeistely
voi väärässä valaistuksessa heijastaa
ympäristön värejä saaden pinnan
näyttämään enemmän harmaalta kuin
valkoiselta. Tämä puolestaan häiritsee
näkyvien tai puoliksi piiloon jäävien
alakattojen visuaalista ilmettä.

Uuden mattavalkoisen listan kiilto on
2 yksikköä 60° kulmassa ja 3 yksikköä 85°
kulmassa sekä L-arvo 93,5, joten se on
listoistamme valkoisin ja mattapintaisin.
Se on saatavana T15- ja T24-listoihin sekä
L- ja W-profiilivalikoimaan.
Täysin mattavalkoinen listavalikoima
vähentää heijastuksia, joita on tavallisissa
ripustusjärjestelmissä, eikä seinien väri
taitu valkoisesta alakatosta.

Mattavalkoisten ripustusjärjestelmien
kuvioitu pinta hajauttaa valoa ja
vähentää huomattavasti heijastuksia,
joita metallipinnoissa on yleensä. Kun
valon eteneminen estetään kriittisestä
kulmasta, se heijastuu vain vähän. Tämän
tärkeän ominaisuuden ansiosta valkoinen
ripustusjärjestelmä pysyy valkoisena
kaikista kulmista katsottuna, joten se on
täydellinen ratkaisu sekä puoliksi piiloon
jääviin että näkyviin alakattoratkaisuihin.
Uusi mattavalkoinen lista tekee
modulaarisesta alakatosta edullisen ja
tyylikkään sekä pitää sen valkoisena.

Matt White 11 -tuotevalikoima
Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic™ -W-profiilit
W8 x 12 / W10 x 15
Chicago Metallic™ -L-profiilit
L24 x 24 / L19 x 24

Alla olevissa kuvissa on Chicago
Metallic Matt White 11 -lista
asennettuna, mutta neljän levyn välinen
lista on korvattu vakiolistalla.
Katso, miten Matt White Grid 11 -lista
pysyy valkoisena kaikista kulmista
katsottuna, eikä se heijasta valoa tai
näytä harmaalta.

Matt White lyhyesti
Huomaamaton ripustusjärjestelmä,
joka on täydellinen näkyvissä tai
osittain piiloon jäävissä ratkaisuissa.

Saatavana koko
ripustusjärjestelmävalikoimaan,
T15- ja T24-listoihin
sekä W- ja L-profiileihin.

Edullinen ja tyylikäs ratkaisu
erittäin mattavalkoisella,
korkeatasoisella viimeistelyllä.

Suorituskyky
Reagoiminen
tuleen
A1

Visuaalinen ilme

Korroosionkesto

Ympäristö

L-arvo: 93,5
Kiilto: 2 yksikköä 60° kulmassa
ja 3 yksikköä 85° kulmassa

B

Täysin kierrätettävä

2
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UUSI, LUOVA
SEINÄVAIMENNUSRATKAISU
ASENNETTUA AKUSTIIKKAA

YKSILÖLLINEN ILME

Rockfon Eclipse® -seinävaimennuslevy
on jatkoa suositulle Rockfon
Eclipse® -tuoteryhmälle. Uuden
seinävaimennusratkaisun erittäin
valkoinen mattapinta ja terävä
A-reunamuotoinen viimeistely lisäävät
suunnittelumahdollisuuksia ja -vapautta
tarjoamalla luovan vaihtoehdon lisätä
akustista mukavuutta ja sisustuksellista
ilmettä.

Rockfon Eclipse -seinävaimennuslevy on
saatavana mukautetun värisenä ja useina
geometrisina muotoina.
Kaksi kiinnityssarjaa nopeuttaa ja helpottaa
seinävaimennuslevyjen asennusta,
ja levyt voidaan asentaa erilaisiin
rakenteisiin (betoni, puu, teräs). Suoraan
seinään kiinnitettävän Rockfon Eclipse
-kiinnityssarjan etäisyys on 15 mm seinästä,
ja porrastetun ratkaisun etäisyys on 65 mm.

RAJATON MUOTOILU
Tämä kehyksetön seinävaimennuslevy sopii
täydellisesti useisiin käyttökohteisiin, uusiin
rakennuksiin ja peruskorjausprojekteihin.
Sen kahta kiinnityssarjaa, suoraa
ja porrastettua ratkaisua, voidaan
käyttää luomaan visuaalista syvyyttä,
yksityiskohtaisuutta ja monimuotoisuutta.
Tämä uusi, esteettisesti viehättävä ja
erittäin tehokas akustiikkaratkaisu lupaa
parantaa tilan akustiikkaa, ja se sopii hyvin
tyylikkääseen sisustukseen.

FAKTAT
-- Helppo ja nopea asentaa
-- Rajattomasti
mukautusmahdollisuuksia.
-- Voidaan käyttää
erityyppisissä tiloissa.

15 mm

Kiinnityssarjojen suorituskyky
Reagoiminen tuleen

Korroosionkesto

Ympäristö

A1

B

Täysin kierrätettävä
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65 mm
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LÄHEMMÄS
A S E N N U S TA
Uusien asennusvideoidemme avulla näet Rockfon-järjestelmien asennuksen aiempaa tarkemmin.

Siirrymme 3D:hen

Uudet julkaisut

Aloimme julkaista uusia asennusvideoita
aiemmin tänä vuonna. Julkaisimme
ensimmäisenä yksi- ja kaksikerroksisten
akustisten Rockfon® System T24 X™
-alakattojärjestelmien asennusvideot.
Nämä uudet 3D-videot esittelevät
kehittyneen, tyylikkään kattopinnan
luovan ja piiloon jäävän akustisen
ratkaisun jokaisen asennusvaiheen.

Olemme julkaisseet äskettäin kaksi uutta
3D-asennusvideota. Toinen
niistä esittelee kehyksettömien
seinävaimennuslevyjen asennuksen ja
Rockfon System Eclipse -seinän, joka
on Rockfon Eclipse -tuoteryhmän uusin
jäsen, tarjoamat luovat mahdollisuudet.
Uusimmassa videossa esitellään
Rockfon® System Eclipse™ -saareke.

Entistä tarkempi näkymä

Tulossa pian

Olemme päättäneet julkaista
asennusvideot 3D-muodossa, jotta
voimme näyttää alakattojärjestelmien
asentamisen jokaisen yksityiskohdan
selkeästi. Videot täydentävät
järjestelmien kuvauksia ja esittävät
ripustusjärjestelmien ja levyjen
asennuksen täysin ennennäkemättömällä
tavalla. Ohjeet näkyvät selkeästi
videoiden ensiluokkaisen visuaalisen
liikkeen ja tilasuhteiden ansiosta.

Päivitämme asennusvideokokoelmaamme jatkuvasti, joten muista
seurata YouTube-kanavaamme.

Upea lisätyökalu
järjestelmien kuvauksiin.

Korkeatasoinen visuaalinen
opastus.

Julkaisemme lisää Rockfon-järjestelmän
asennusvideoita vuonna 2018, joten
pysy kuulolla.

Näyttää selkeästi asennusvaiheet
ja tilasuhteet.

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

