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Den nye kantfjeder FIXT er 
nem at montere og sikrer 
samtidig, at pladen holdes 
på plads. 

SIDE 02

SIKRER LOFTETS DESIGN

Vores nye hjørner er den 
perfekte løsning, som sikrer, 
at du får en flot hjørneover-
gang ved vinkelkant- og 
skyggenotprofiler.

TIDSEFFEKTIVE OG 
PROBLEMFRIE IND/

UDVENDIGE HJØRNER

SIDE 03

Vi har udviklet to nye wirekits, 
som er ideelle til alle frithæn-
gende Rockfon Eclipse® 
løsninger.

SIDE 03

ELEGANT 
OPHÆNGNINGSLØSNING

Vi har udviklet tre pladeclips 
til at løse fire vigtige udfor-
dringer, som kan opstå ved 
brug af nedhængte lofter.

SIDE 04

VORES PLADECLIPS SIKRER 
DINE LOFTER

PERFEKT SKJULT DESIGN
Specielt udviklet til vores 
Rockfon® System T24 X™, den let 
monterbare ramme passer 
perfekt i skinnesystemet 
og tilføjer en æstetisk og 
praktisk afslutning på et 

lysarmatur. Løsningen går 
ikke på kompromis med 
den visuelle afslutning af 
hele loftet og efterlader 
ingen mellemrum mellem 
rammen til lysarmaturer og 
X-kant pladen.

KOMPATIBELT  
OG FUNKTIONELT DESIGN 
Rammen til vores X-kant 
loft passer til 600x600 mm 
armaturer, og kan installeres 
før eller efter belysnings- og 
ventilationsinstallationerne. 

Rammen er kompatibel 
med flere lysløsninger fra 
forskellige producenter.

Du kan endelig få den perfekte løsning, som gør det muligt at integrere 
servicearmaturer uden at ændre det visuelle design af dit loft.

Æstetisk løsning 
til standard lys-
og ventalitions-
armaturer.

Flot overgang 
mellem service-
integration og X-kant 
loftplader.

Kan bruges med 
forskellige standard 
lys- og ventalitions-
armaturer.

RAMME TIL LYSARMATUR 
KOMBINERER SERVICEINTEGRATION PÅ EN ENKEL MÅDE  
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EGENSKABER

Reaktion på brand
A1

Fugtmodstand og formstabilitet 
B

Miljø 
Fuldt ud 
genanvendelig

HOLDER GODT UNDER PRES
Vores kantfjeder FIXT er 
specialdesignet og giver 
optimalt tryk på pladen,  
der sikrer, at pladerne langs 
væggene fremstår som de 
skal og forbliver på plads. 

FUNKTIONELT DESIGN
Udformningen af kantfjed-
ren gør, at den er nem at 
montere og kan enten mon-
teres under instal lationen af 
kantprofilerne eller efterføl-
gende. Den kan nemt fjer-

nes og geninstal leres, når 
adgang til plenum eller ser-
viceintegration er påkrævet.

En perfekt løsning til at sikre pladerne langs væggen. Vores nye kantfjeder FIXT er de-
signet til både at blive brugt til vinkel- og skyggenotprofiler, og den kan bruges til alle 
kanttyper.

SIKRER LOFTETS DESIGN
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Kantfjedren FIXT er let at installere 
og kan enten blive monteret 

under skinneinstallationen eller 
efterfølgende.

Udviklet til  forskellige kanttyper 
og forskellige vinkelkant- og 

skyggenotprofiler.

Kantfjedren FIXT giver et ensartet tryk 
på pladerne langs væggen for at sikre, de 

bliver på plads.

FAKTA
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Vi har udviklet to nye wirekits, som er ideelle til vores Rockfon Eclipse® flådeløsning.

1. Den klassiske løsning, 
der kan anvendes til alle 
typer projekter og er sikker 
og nem at bruge.

2. Design løsningen til 
projekter hvor æstetik er 
vigtig. Den har en raffineret 
cylindrisk kappe, der skjuler 
fastgørelsen i loftet og gi-
ver en flot visuel afslutning.

Begge ophængningssæt 
til Rockfon Eclipse inklude-
rer uldskruer. Wirekits kan 
fastgøres i det eksisterende 
loft med passende fastgø-
relse til det pågældende 
underlag.  Begge wirekits er 
ideelle som ophængnings-
løsning til Rockfon Eclipse, 
hvor justeringen af ophæn-
gingshøjde er påkrævet, og 
en flot løsning er vigtig!

Elegant Ophængningsløsning

WIREKITS - KLASSISK LØSNING WIREKITS - DESIGN LØSNING

EN VIGTIG DETALJE
Når skyggenotprofilerne 
skal skæres i gering 
(45 graders vinkel), kan 
udfordringen være, at der 
kommer et mellemrum 
mellem profilerne. Med de 
nye hjørner kan du hurtigt 
skabe en pæn overgang 
i hjørnerne med vores 
skyggenotprofiler.

PERFEKT OVERGANG
Det 15 mm brede og 
flade hjørne kan bruges 
til begge sider af vores 
skyggenotprofiler, hvor den  
15 mm flange dækker for 
den unøjagtige overgang. 
Vores skyggenotprofiler 
er udviklet til at passe 
til alle vores kanttyper, 
og pladekanten er 
angivet på indersiden af 
skyggenotprofilet, der sikrer 
en korrekt anvendelse.

Hjørnerne findes både til 
skyggenotprofiler og vinkel-
kantprofiler i en indvendig 
og udvendig udgave.  

TIDSEFFEKTIVE OG PROBLEMFRI 

HJØRNER
Afslutninger på hjørner kan være udfordrende. Vores nye ind-/udvendige hjørner til vores 
skyggenotprofiler sparer dig tid og skaber den perfekte afslutning på et nedhængt loft.
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VORES PLADECLIPS 
SIKRER DINE LOFTER

Vi har udviklet tre spe-
cielle pladeclips for at 

undgå bekymringer om, 
at loftpladen ryger ud af 
position, når den rengøres, 
ved skrå montage, meka-
nisk påvirkning eller ved 
lufttryksændringer.

Alle pladeclipsene er spe-
cialdesignet med en stor 
kontaktflade, som sikrer et 
jævnt tryk på loftpladen 
uden at ødelægge den.  
Pladeclipsene passer per-
fekt til vores skinnesystem 

og til flere forskellige pla-
detykkelser og kanter, som 
gør det let for dig at finde 
den rigtige pladeclips til din 
løsning. 

•  Kan bruges i hårde 
miljøer såsom; svøm-
mehaller, køkkener og 
vådrum.

•  De har høj korrosions-
bestandighed.

•   Lette at montere.

FAKTA
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