
Rockfon® Eclipse™Alakattolevyjä



KUINKA AKUSTISET 
RATKAISUT YHDISTETÄÄN 

RAJATTOMAAN LUOVUUTEEN?
Helposti, kiitos Rockfon Eclipse -alakattolevyjen. 
Niitä saa nyt kaikkina väri- ja muotovaihtoehtoina.



Kaikki muodot,
kaikki värit

Rockfon Eclipse on ihanteellinen ratkaisu 

kaikkien huonetilojen esteettisyyden 

lisäämiseksi, ja samalla tilan akustiikka paranee. 

Suunnittelijat saavat täysin vapaat kädet, koska 

näitä monikäyttöisiä kivivillalevyjä saa kaikkina 

muoto- ja värivaihtoehtoina.  

Rockfon Eclipse soveltuu mainiosti erilaisiin 

käyttökohteisiin, koska siinä muotoilu yhdistyy 

akustisiin ominaisuuksiin. Se on oikea valinta 

esimerkiksi oppilaitoksiin, toimistoihin, 

ravintoloihin ja myymälöihin. Monipuoliset 

asennusvaihtoehdot sekä laaja muoto- ja 

värivalikoima ovat jokaisen suunnittelijan 

unelma.



Rockfon Eclipse on saatavana nelikulmaisina, 

suorakaiteen muotoisina, pyöreinä ja 

muina geometrisina vaihtoehtoina sekä 

erikoismuotoina, jotta suunnittelija saa täysin 

vapaat kädet. Kun levyt asennetaan ripustamalla, 

ne näyttävät leijailevan ilmassa, mikä luo 

huonetilaan ainutlaatuisen vaikutelman. 

Alakattolevyistä voi muodostaa millaisia 

kuvioita tahansa mille korkeudelle tahansa. Ne 

voi asentaa suoraan tai erilaisiin kulmiin. 

Suorakaiteen muotoisia levyjä saa myös 

tavallista suurempina (2360 x 1160 mm). Tällöin 

ne on vahvistettu kääntöpuolelta kahdella 

alumiiniprofiililla, jotta ne kestävät ja pysyvät 

vakaina. Rockfon Eclipse soveltuu kaikenlaisiin 

huonetiloihin, koska valittavissa on niin monia 

koko- ja muotovaihtoehtoja.

Muodot 
  ja koot

Ylivoimainen val ikoima



Luovuutta
värien avulla

Rockfon Eclipse on saatavana valkoisena ja 

kaikkina värivaihtoehtoina. Alakattolevyt on 

valmistettu 40 mm:n paksuisesta kivivillasta. 

Huonetilaan näkyvä puoli on maalattua 

lasifleeceä, joten pinta on sileä ja yhtenäinen. 

Kääntöpuolen voi tilata saman värisenä kuin 

huonetilaan näkyvä puoli tai valkoisena, jotta 

valo heijastuu paremmin.

Värit valitaan Natural Color System® (NCS) 

-vaihtoehtojen joukosta. Vähimmäistilaus 

on vain yksi laatikko. Ennen tuotannon 

aloittamista lähetetään värinäyte, jotta 

voidaan varmistaa, että väri on juuri oikea.



Monikäyttöinen
valinta kaikkiin 

käyttökohteisiin

Rockfon Eclipse on kilpailukykyinen ja 

monikäyttöinen valinta. Sen asentaminen 

sujuu nopeasti ja helposti. Se voidaan asentaa 

ripustamalla erilaisiin pintoihin, kuten betoniin, 

puuhun ja teräkseen, Rockfon-kivivillaruuvien 

ja Rockfon Eclipse –asennusjärjestelmän avulla. 

Se on oikea valinta, kun käytetään hyödyksi 

rakennuksen termistä massaa, koska ilma 

pääsee kiertämään huoneessa vapaasti.

Rockfon Eclipse on oikea valinta huonetiloihin, 

joihin ei voi asentaa ripustettua alakattoa, 

joissa akustiikka on erityisen haastava tai joihin 

halutaan ulkonäöltään tavallisesta poikkeava 

alakatto. Siksi Rockfon Eclipse on ihanteellinen 

vaihtoehto sekä uudisrakennuksiin että 

korjausrakentamiseen.
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Muiden Rockfon-kivivillaratkaisujen tavoin 

Rockfon Eclipse vaimentaa ääntä tehokkaasti, 

koska alakattolevyjen molemmat puolet 

absorboivat ääntä. Jälkikaiunta ja melu 

vähenevät. Se on oikea valinta rakennuksiin, 

joissa käytetään lasin ja betonin kaltaisia kovia 

materiaaleja.

Rockfon Eclipse -alakattolevyt on tehty 

kivivillasta, joten niillä on erinomaiset 

paloturvallisuus- ja kosteudenkesto-

ominaisuudet. Kivivilla on luonnostaan 

mittavakaata ja helppo pitää kunnossa. 

Siksi Rockfon Eclipse kestää pitkään ja antaa 

kiinteistöjen omistajille mielenrauhan pitkälle 

tulevaisuuteen.

Rockfon: kaikki 
kivivillan edut



VALIKOIMA

Muoto- ja mittavaihtoehdot
Vakiomuotoihin

Erikoismuodot

Neliö

1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

Suorakaide

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

Ympyrä

1160 x 1160 x 40mm

Kolmio

1160 x 1160 x 40mm

Kuusikulmio

1760 x 1160 x 40mm

Soikea

1760 x 1160 x 40mm

Vapaavalintainen

VÄRIT

Rockfon Eclipse on saatavana valitsemasi 

värisenä, ja myös toimitusmäärän voit valita 

itse. Ilmoita meille NCS-numero, niin me 

vastaamme lopusta.



Part of the ROCKWOOL Group

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
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