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CHICAGO METALLIC® 
SKYGGENOTPROFILER 
ER FLEKSIBLE, ELEGANTE OG HOLDBARE!

Vores æstetisk flotte   
Chicago Metallic® 
Bandraster profiler giver 
mulighed for et fleksibelt, 
modulært design i store, 
åbne rum. 

SIDE 02

FLEKSIBLE RUM

Vores 3 nye Chicago 
Metallic® Fprofiler er tids
besparende at installere for 
montører og giver en ele
gant overgang fra et niveau 
til et andet. 

SIDE 03

F-PROFILER SPARER TID

Vores Chicago Metallic® 
T24 skinnesystem med høj 
korrosionsbestandighed er 
perfekt til fugtige omgivel
ser, hvor der kræves ekstra 
korrosionsbeskyttelse.

SIDE 04

T24 SKINNESYSTEM MED HØJ 
KORROSIONSBESTANDIGHED 

Chicago Metallic® over
gangsprofiler i aluminium 
findes i mange forskellige 
former og mål til overgan
ge uden synlige samlinger, 
f.eks. mellem modullofter 
og monolitiske loftsyste
mer.

ALUMINIUM 
OVERGANGSPROFILER 
UDJÆVNER FORSKELLE

SIDE 04

Elegante skyggenotprofiler, der 
nemt kan tilpasses kanterne på de 
forskellige Rockfon loftplader.

Velegnet til ujævne vægflader 
takket være vægprofilens styrke og 
skyggeeffekt.

Forsynet med markeringer, der 
indikerer fastgørelsespunkter og 
kompatible kanttyper.

Vores skyggenotprofiler 812 
og 1015 har en synlig flange 
på 15 mm på alle sider, som 
giver et ensartet udtryk, 
uanset hvilket system pro
filerne anvendes med. Disse 
skyggenotprofiler muliggør 
en enkel og fleksibel mon
tering af Rockfon loftplader, 
og er et perfekt alternativ til 
Chicago Metallic®  vinkel
kantprofiler, idet man ikke 

behøver at bruge plastik
klodser til opklodsning af 
skyggenotprofilerne.

ENKELTHED OG FLEKSIBILITET
Skyggenotprofilerne er 
konstrueret så de passer 
til langt de fleste Rockfon 
loftplader.
Som noget nyt er der nu 
en mere tydelig markering 
på indersiden af profiler

ne. Disse indikerer tydeligt 
både fastgørelsespunk
terne, samt hvilken side 
af skyggenotprofilen der 
passer til loftpladens kant. 
Dette medfører færre fejl 
ved montering.

SMUK HOLDBARHED
Skyggenotprofilernes ud
formning gør, at de er ekstra 
stive og robuste.

Dette, kombineret med 
skyggeeffekten, bidrager til 
at reducere synligt ujævne 
flader og giver en finpudset 
afslutning.
Ydermere er profilerne klas
sificeret som brandklasse 
A1 med en korrosionsbe
standighed i klasse B, hvil
ket sikrer en høj kvalitet.
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NØGLEN TIL FLEKSIBLE RUM 
PRAKTISK MODULDESIGN
Skinnesystemet Chicago 
Metallic Bandraster giver et 
elegant loftdesign. Samti
dig er det et loft med flek
sibelt moduldesign til store, 
åbne rum, idet skillevægge 
kan monteres eller ændres 
i Bandrastersystemet, uden 
behov for ændringer på sel
ve loftskinnerne. Denne løs
ning er perfekt i bygninger, 
hvor det for eksempel kan 
være nødvendigt at udføre 
ændringer af lokalet.

ENESTÅENDE, 
BRUGERVENLIGT DESIGN
Chicago Metallic Bandraster 
skinnesystemet er nemt at 
montere og påvirker ikke 
rummets visuelle udtryk, 
derimod fremhæves det 
ved at tilføje visuel alsidig
hed til store, åbne rum. 
Skinnesystemet kan anven

des med forskellige typer 
kanter for at opnå varieren
de loftdesign.
Til eksempel kan der vælges 
en enkel og praktisk Akant, 
som er let demonterbar, i 
tværretningen, i kombina
tion med en mere moderne 
og æstetisk, skjult Dznlkant 
i længderetningen.
Bandrasterprofilerne er 
også velegnede til kor
ridorer, hvor lange og brede 
formater kan give rummet 
mere dybde. Desuden gi
ver profilerne mulighed for 

integration af belysning og 
skiltning, hvilket er typisk 
for korridorer.

LYDISOLERING
For at afhjælpe overførsel 
af støj over skillevægge 
kan Bandraster løsningen 
kombineres med Rockfon® 
Soundstop™, som giver en 
øget brandsikkerhed samt 
forbedret lydisolering, hvil
ket bidrager til en højere 
grad af uforstyrrethed og 
fortrolighed uden at påvir
ke rummets design.

Alle loftpladerne kan nemt 
demonteres for at få hurtig 
adgang til bagvedliggende 
installationer. Skinnesyste
met Chicago Metallic Ban
draster leveres med en 30 års 
garanti ved installering med  
Rockfon plader. 

 � Det ideelle skinnesystem til 
åbne rum med mulighed for 
tilføjelse af skillevægge, når 
som helst der er behov for en 
ændring af rummet.

 � Konstrueret for nem tilpasning 
til forskellige typer af kanter, 
hvilket giver brugeren 
fleksibilitet ved formgivning 
af loftet.

 � Alle loftpladerne kan 
nemt demonteres for at få 
hurtig adgang til skjulte 
installationer.

Skinnesystemet Chicago Metallic® Bandraster giver et stilfuldt udtryk i store, åbne rum, høj designfleksibilitet og 
nem adgang til skjulte installationer. 
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F-PROFILER 
ER OMKOSTNINGS- OG TIDSBESPARENDE
REDUCERET ARBEJDSTID
Chicago Metallic® Fprofi
ler er nemme at tilpasse på 
stedet og bidrager således 
til en mere tidsbesparren
de og omkostningseffektiv 
arbejdsgang, når der skal 
laves niveauskift. Der findes 
tre typer Fprofiler, som er 
udviklet til nemt at kunne 
tilpasses de mest almindeli
ge, opretstående plader og 
pladetykkelser. 

FORBEDRET PROFIL
De nye profiler er blevet 
forbedret med en mindre 
synlig flange og lodrette 
sider for at give et mere 
æstetisk udtryk. Fprofilerne 
passer perfekt til farverne 
på Chicago Metallic skinne
systemerne, hvorved der 
opnås en visuel kontinuitet. 
De er klassificeret som 
brandklasse A1 med en 
korrosionsbestandighed i 
klasse B.

EGENSKABER

Reaktion på brand
A1

Korrosionsbestandighed
B

Bæredygtighed 
Fuldt ud  
genanvendelige
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NEMME AT SKÆRE TIL PÅ STEDET OG TILPASSES LET  
SPECIELLE MÅL

PASSER PERFEKT TIL FARVERNE PÅ CHICAGO
METALLIC SKINNESYSTEMER FOR VISUEL SAMMENHÆNG

EN OMKOSTNINGSBESPARENDE OVERGANG TIL 
MODULLOFTER I FORSKELLIGE NIVEAUER
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KRÆVENDE INDEMILJØER
Perfekt til krævende inde
miljøer som svømmehaller, 
køkkener og sanitære 
områder. Chicago Metallic 
T24 ECR skinne systemet 
og tilbehør findes med 
korrosionsbestandighed 
klasse D til de fleste anven
delsesområder.  For at 
sikre at skinnesystemet er 
fuldt korrosionsbestandigt, 
skal det altid anvendes i 
kombination med specielt 
ECR (Enhanced Corrosion 
Resistance) tilbehør.

T24 SKINNESYSTEMET ER 
STÆRKERE END NOGENSINDE
Chicago Metallic T24 D2890 
ECR skinnesystemet med 

et dobbeltlag af 275 gram 
zink/m2 og en 25μ polye
sterbelægning på begge 
sider er ekstra beskyttet 
mod korrosion. Det betyder, 
at D2890 er et system, der 
kan modstå særlig skade
lige og aggressive omgi
velser, hvor en påvirkning 
fra fugt, damp og tempera
turændringer kan påvirke 
loftets holdbarhed.

PRAKTISK OG SMUKT
I standard hvid passer 
systemet perfekt til 
kanterne på forskellige 
Rockfon loftplader, både 
som et synligt og et delvist 
skjult skinnesystem. Med 
ECR skinnesystemet er det 

nemt at demontere enkelte 
loftplader for at få hurtig 
adgang til skjulte installati
oner. 

CHICAGO METALLIC® T24 ECR (KB) SKINNESYSTEM 
MED HØJ KORROSIONSBESTANDIGHED

ALUMINIUMSPROFILER 
TIL OVERGANGE
En harmonisk overgang 
mellem faste lofter og 
modullofter, så det ikke 
længere er nødvendigt at 
finde på alternative løsnin
ger.
Vores omfattende udvalg 
af Chicago Metallic® alumi
niumsprofiler skaber en 
overgang uden synlige 
samlinger mellem modul
lofter og monolitiske loft
systemer. 
I standard hvid passer profil
erne perfekt til vores sorti
ment af Chicago Metallic 
skinnesystemer. Vores over
gangsprofiler i aluminium 

er udviklet, så de nemt kan 
tilpasses forskellige typer 
kanter, materialer, tykkelser 
og samlinger. 
Aluminiumsprofilerne er 
perfekte til Rockfon E og 
Xkanter samt Rockfon® 
Mono® Acoustic. 

FAKTA

Udviklet til krævende 
indendørsmiljøer som 
svømmehaller, køkkener 
og sanitære områder.

Høj korrosions-
bestandighed klasse D.

Loftpladerne kan 
nemt demonteres for 
at få hurtig adgang 
til bagvedliggende 
installationer.







UDVIKLET TIL OVERGANGE 
UDEN SYNLIGE SAMLINGER 

MELLEM MODULÆRE 
OG MONOLITISKE 

LOFTSYSTEMER.

KONSTRUERET FOR NEM 
TILPASNING TIL FORSKELLIGE 
TYPER KANTER, MATERIALER, 
TYKKELSER OG SAMLINGER.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22
Fax: 46 56 40 30
www.rockfon.dk


