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Multifunktionelt – Vores
nye Chicago Metallic™
væg- og brobeslag
til T-profiler
Lad os gøre det nemt for dig! Med blot ét beslag
kan du forbedre den måde, du fastgør dine
bæreprofiler og tværprofiler til væggen samt
den måde, du forbinder komponenter på.
Vores nye og brugervenlige væg- og
brobeslag til T-profiler er et redskab med flere
anvendelsesmuligheder, og det blev skabt med
brugeren i mente, hvilket sikrer, at det fungerer
perfekt med vores bæreprofiler og tværprofiler.
Det er et multifunktionelt redskab, der sikrer, at du
kan fastgøre dine bæreprofiler og tværprofiler til
væggen, eller det kan bruges til nemt at forenkle
integrationen af serviceinstallationer uden at
skulle bekymre sig om nedbøjninger på pladerne.

ETABLER OVERGANGE
Det multifunktionelle væg- og
brobeslag muliggør småjusteringer
af skinnepositionen, hvilket gør
stabiliseringen mod væggen eller
et andet T-profil nemmere end
nogensinde før.
SIDE 2

BYG BROER
Beslaget er optimeret til vores Rockfon
skinnesystemer og giver dig mulighed
for at fastgøre dine T-profiler på en
lang række plader af forskellig tykkelse.
Samtidig er det blevet nemt at integrere
serviceinstallationer i forskellige størrelser.
SIDE 4
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ETABLER
OVERGANGE
Vores væg- og brobeslag er designet til at forenkle installationen ved at give dig flere muligheder.
Beslaget giver mulighed for at foretage små justeringer, når du fastgør det til enten væggen eller et T-profil.

PROBLEMFRIT
OG TIDSBESPARENDE

UHINDRET
FLEKSIBILITET

Det brugervenlige væg- og brobeslag
sikrer, at du kan fastgøre og stabilisere
dine bæreprofiler og tværprofiler til
væggen eller et andet T-profil nemmere
end nogensinde før. Dets funktionalitet
og design sikrer nem installation takket
være det nye aflange monteringshul.
Det nye design, hvor det traditionelle
fastgørelseshul er blevet udskiftet,
fjerner behovet for præcision under
fastgørelse af den kvadratiske form
på skinnesystemet og muliggør små
justeringer af skinnepositionen. Med
andre ord fjerner det besværet ved at
markere væggen eller dit T-profil, før du
borer – dermed sparer du tid.

Vores væg- og brobeslag har fået ekstra,
aflange monteringshuller på den øverste
og nederste del af beslaget. Det styrker
fleksibiliteten og gør det mere enkelt at
fastgøre T-profiler til væggen.
Det ekstra monteringshul nederst på
beslaget sikrer, at du kan fastgøre
skinnen til væggen, selv hvis der
er blokeringer.
Den lille designfunktion byder på en
markant fordel, da det betyder, at du
ikke skal finde på ad hoc-løsninger for
at kunne fastgøre dit loft på en sikker
måde.

Se vores bibliotek med
installationsvideoer

Aflange
monteringshuller
reducerer fejl som følge
af fejlmålinger.

Flere fastgørelsesmuligheder.

Giver mulighed
for hurtig justering,
så dit skinnesystem
får den helt rigtige
kvadratiske form.

Vi har for nylig opdateret Rockfon
System T24 X™ installationsvideoen
Sørg for at tjekke den ud og abonner
på vores YouTube-kanal for at se
andet spændende indhold.

Specifikationer
Reaktion på brand

Korrosionsbestandighed

Miljø

A1

B

Fuldt ud genanvendeligt
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SÅDAN BRUGES DET
Væg- og brobeslaget er skabt til at være brugervenligt og byder på endnu en fremragende
funktion. Prædefinerede slidsker angiver den ønskede højde på dine T-profiler og på et
bredt udvalg af pladetyper, når du bruger 24 x 24 mm eller 24 x 19 mm vinkelkanter.
Lad os tage et kig på de forskellige monteringsmuligheder.

1

Du kan hurtigt montere din Rockfon X-kant eller E-kant plade med dit væg- og brobeslag ved
at montere dit bæreprofil eller tværprofil på væggen ved den præcise højde.

2

Når du installerer en X-kant plade, skal du anbringe den nederste slidske på vinkelkantprofilet.
Ved E-kant plader anvendes den øverste slidske.
*Du kan kun bruge disse riller, når 24 mm siden af vinkelkantprofilet er fastgjort til væggen.

Tilpasset X1 pladekant.

3

Tilpasset E pladekant.

Hvis du installerer andre loftkanter ved hjælp af vinkelkantprofilet, skal du blot lægge
bunden af væg- og brobeslaget på profilets øverste flanger.

Tilpasset D pladekant.

Tilpasset X2 pladekant.
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BYG BROER
Brobeslagsfunktionen er en enkel, justerbar og nem løsning,
der er perfekt designet til serviceintegrationer bag loftet.

Eliminer nedbøjninger
Brobeslagsfunktionen, der er perfekt
optimeret til vores Rockfon Systemer,
sikrer, at du kan fastgøre dine T-profiler
vinkelkantprofilet en lang række plader
af forskellig tykkelse, alt fra 0 mm (kun
relevant for vores Chicago Metallic™ T24
Click 2890 eller Chicago Metallic T24
Click 2790) til 20 mm.

Beslaget er nemt at montere og er
et alsidigt, brandsikkert redskab, der
kan bruges til serviceintegrationer
med forskellige mål uden behov for
hjemmelavede aflastningsplader.

Du anvender brofunktionen på
beslaget ved blot af skrue væg- og
brobeslaget fast på dine bæreprofiler
og tværprofiler, hvormed vægten på din
serviceintegration overføres til skinnen.
Det sikrer, at der ingen belastninger
er på pladen, og dermed ungåes
nedbøjninger.

Sådan bruges det
Det er vigtigt, at profilet, der skal
være bærearm, beskæres lige, og at
beslaget brækkes af langs knæklinjen.
Du fastgør beslagene sikkert til
T-profilet ved blot at fastgøre beslaget
på den modsatte side af T-profilet.

Passer til
mange integrationer.

Det kan bruges med
alle vores T-skinner.

Nem løsning til at lave støttearme
til serviceintegrationer bag loftet.
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