Part of the ROCKWOOL Group

Et modulloft uden tydelige kontraster
Matt White skinnesystemet er til dig, der drømmer om et monolitisk design,
men som, måske af praktiske årsager, ikke kan komme uden om et skinnesystem.
Matt White reducerer den visuelle forskel mellem skinner og loftplader.

NYHED

KORT OM MATT WHITE
30 % mindre glansforskel
mellem loftpladerne og
skinnesystemet

Passer perfekt til
synlige og delvis skjulte
skinnesystemer

Fås i et komplet udvalg
som T15 og T24
skinnesystemer

DEN ULTIMATIVE, NYE, MATTE, HVIDE OVERFLADE
REDUCERER GENSKIN FRA SKINNESYSTEMET

STANDARD
HVIDE PROFILER

CHICAGO METALLIC™
MATT WHITE 11

UNIK STANDARD
Den nye, matte overflade på skinnesystemet reducerer
de refleksioner, som traditionelt ses på hvide standard
skinnesystemer. Den nye overflade er mat uanset vinklen
og sikrer, at lysrefleksionen holdes på et minimum.
Denne unikke, matte designfunktion gør, at dit hvide
skinnesystem opleves hvidt fra alle vinkler. Matt White er den
perfekte løsning for både delvis skjulte og synlige løsninger, hvor
ønsket er at komme så tæt som muligt på et monolitisk udtryk.

MATT WHITE PRODUKTFORDELE
• Et monokromt, hvidt look til dit loft
• Glansniveau på Chicago Metallic Matt White 11 skinner
matcher pladerne optimalt - < 5% forskel i glansniveau
• Næsten ingen kontrastforskel mellem skinner og loftplader
• En perfekt løsning til reduktion af synlige skinner

Vores nye skinnesystem
MATT WHITE har en unik,
mat, hvid overflade, som
reducerer den visuelle kontrast
mellem skinnesystemet og de
hvide loftplader.
Overfladen på skinnerne
giver et perfekt farvematch
mellem skinnesystemet og de
matte, hvide akustikplader
og fås både som T15 og T24
skinnesystemer.
Den nye, matte skinneoverflade
giver loftet ET ELEGANT OG
NÆSTEN ENSARTET LOOK.

Produktsortiment
Matt White 11 Produktsortiment
Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic™ Skyggenotprofiler
W8 x 12 / W10 x 15
Chicago Metallic™ Vinkelkantprofiler
L24 x 24 / L19 x 24

Specifikationer
Reaktion
på brand
A1

Korrosionsbestandighed
B

Visuel fremtræden
L-værdi: 93
Glans: 2 ved 60° og
85°-vinkel

Miljø
Fuldt ud
genanvendeligt

Et modulloft får hurtigt et
skakternet udtryk, og da vi er
meget fokuserede på alle detaljer
i dette projekt, så jublede jeg,

da vores indkøbsansvarlige hørte
om Matt White skinner. Vi kunne
hurtigt se, at de giver fantastiske
muligheder.

Sofie Hjort
Projektleder, Skanska
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