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Sonar Z

Giv det akustiske loft retning og rene linjer 
med den unikke Z-kant



En oplagt designmulighed

Sonar Z har en attraktiv klassisk, glat overflade der samtidig er retningsløs, hvilket sikrer 
et ensartet udtryk i overfladen uanset montageretning. Z-kanten giver et skarpt og 
veldefineret spor i den ene retning og en lille, næsten monolitisk, affaset samling i den 
anden retning. Z-kantens spor er dermed velegnet til at give et rum retning samtidig 
med at loftet holdes roligt og stilrent.

Rockfon Sonar Z



Roskilde Universitet, RUC - Bachelorhus B21, Roskilde, Danmark



T-Mobile Kontorpark, Warszawa, PolenRockfon Sonar Z



En slagfast løsning

Monteres Sonar Z i rum med øget påvirkning 
hvor der ønskes en slagfast løsning, er dette 
muligt ved hjælp af låseclips, der holder pladen 
på plads i skinnesystemet. Slagfastheden for 
Sonar Z monteret med låseclips er testet af et 
godkendt laboratorium i henhold til EN13964 - 
bilag D og godkendt som klasse 3A. Klassificering 

af slagfasthed godkender systemets evne til 
at modstå enkelte eller lejlighedsvise stød og 
anvendes typisk i områder, hvor man kræver, 
at lofterne skal have en grundlæggende 
slagfasthed, som f.eks. klasseværelser, 
gangarealer etc.
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Montagesystem

Egenskaber

Sortiment

Sonar Z installeres i Rockfon System T24 Z, der giver loftet 
et helt unikt udtryk, der understreger rummets retning. I 
Rockfon System T24 Z har T-skinnen en bredde pa 24 mm 
og alle komponenterne er fremstillet i galvaniseret stål med 
med en glat, hvid overflade som delvist skjules af Rockfon 
akustikpladen.

Systemet giver fuld demonterbarhed af de monterede 
plader. Systemet er kendetegnet ved, at man under 
plademontagen eller demontagen aldrig kommer over 
skinnesystemet hvor der ofte kan være installationer m.m.

Slagfasthed opnåes ved installation med låseklips. 
Låseklipsen monteres på midten af pladen med en låseklips 
pr. 600 mm.

Kant Modulmål (mm) Vægt pr. m2
MKH* / MKH* 

for demontage (mm) Montagesystem

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64 / 64
64 / 64 Rockfon System T24 Z**

* MKH = Mindste konstruktionshøjde
** Montagevejledning under udarbejdelse

Lydabsorption

αw: op til 1,00 (Klasse A)

Brandklasse
(reaktion på brand)

A1

Lysrefleksion

85%

Fugtmodstand og formstabilitet
(bøjningstrækstyrke)

Op til 100% RH
1/C/0N
2/C/0N > 700 mm brede palder 

Rengøring

 - Støvsugning
 - Fugtig klud

Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund 
for mikro organismer

Renrum

ISO klasse 5

Miljø

100% genanvendelig

Indeklima

Et udvalg af Rockfon 
produkter er blevet tildelt

Slagfasthed

Klasse 3A (Låseclips)



Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
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Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

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