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GØR SKINNESYSTEMET
TIL DESIGN
Rockfon® System Ultraline E™ er et funktionelt loftsystem, som er lig med robusthed og kvalitet.
I dette alsidige loftsystem, der er let at installere, anvendes vores Chicago Metallic Ultraline 3500
skinnesystem. Det giver et elegant, lineært udtryk, og systemet er tilgængelig i et utal af farver.

SIDE 3

DLC CLIP MED FLERE
FUNKTIONER

SKÆR LØS MED NY KNIV

Vores DLC clip kan bruges til at skabe
en “bro” mellem serviceinstallationer,
eller den kan anvendes til aflastning af
loftinstallationer.

SIDE 3

For at hjælpe med installationen ved
væggen med vores X-kantplader har
vi udviklet en X-kant bagsidekniv,
som giver dig en lettere montage og
demontage af plader uden at ændre
loftpladens forside.
SIDE 4

IKKE-STANDARD ÆNDRINGER
I SKINNESYSTEMET
Du kan anvende vores T-kryds koblinger
til at kreere hurtige og lette løsninger
på stedet, hvilket giver dig flere
muligheder.

SIDE 4

Part of the ROCKWOOL Group
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ELEGANT, SOLIDT SKINNESYSTEM
TIL EN FORNUFTIG PRIS
Rockfon System Ultraline E er et solidt og alsidigt loftsystem, som kombinerer vores Chicago Metallic
Ultraline 3500 skinnesystem med E-kant loftplader. Tilsammen danner de et elegant, lineært loftdesign
med et stort udvalg af farvekombinationer. Løsningen kan enten monteres direkte i etageadskillelsen eller
nedstroppes i den ønskede højde.

Kom ned i sporet

Chicago Metallic Ultraline 355 bære- og
tværprofiler har et smalt, tilbagetrukket
spor midt i skinnen og findes i en række
farvekombinationer: Hvid/sort, grå/sort,
sort/sort og hvid/hvid.
De smalle spor har en skarp gering,
hvilket giver bære- og tværprofilernes
skæringspunkter et fejlfrit og
sammenhængende udseende.
De smalle spor giver loftet rette linier
og giver mulighed for nem integration
af skillevægge, lysarmaturer og
nedhængte skilte, som gøres ved at
placere en skilteøsken eller en Ultraline
skrue. Dette gør systemet ideelt i
butikker, hvor skiltning ofte er nedhængt
direkte fra loftet eller i gangarealer med
angivelse af nærmeste nødudgang,
også nedhængt fra loftet.

Skab dine egne designs

Bære- og tværprofiler kan på
forespørgsel produceres med specielle
udstandsningsafstande og/eller
udskæringer på profilens ene side eller
i et forskudt mønster. Chicago Metallic
Ultraline1200 tværprofil findes i to
versioner; en med udskæring til Chicago
Metallic Ultraline 600 tværprofil og en
uden.
Hvis du ved en fejltagelse har købt
en Chicago Metallic Ultraline 1200
tværprofil med en udskæring, har vi
en udstandsningshætte, som kan dække
udskæringen i tværprofilen.
For at bevare et skarpt og lige finish,
hvis bære- og tværprofiler skal skæres til,
anbefaler vi brug af en vinkelsliber.

Se alle vores
installationsvideoer
Vi opdaterer hele tiden
vores bibliotek med
installationsvideoer,
og det er nu opdateret
med den seneste
video, Rockfon System
Ultraline E. Følg vores
YouTube kanal for at se
alle videoer.
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Designfrihed med farver og
kontrastfarver i to retninger.

Funktionelt system til skiltning.

Hver enkel plade er demonterbar
og muliggør let og hurtig adgang
til installationer bag loftet.
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Bag loftpladerne ses DLC clips brugt til at bygge en bro.

Her ses DLC clips anvendt til at
danne en bro under et kanalsystem.

Bag loftpladerne ses DLC clips
anvendt til aflastning af lysinstallation.

DLC CLIP MED FLERE FUNKTIONER
Rockfon® System T24 DLC™ er et loftsystem til vores X-kant løsninger, som er tilgængeligt i et stort udvalg
af plader bl.a. Rockfon® Sonar, Rockfon Blanka®og Rockfon Color-all®. Systemet består af to niveauer af
bæreprofiler, der forbindes med specielt designede clips (DLC). Det giver ekstra stabilitet og meget let
montering af store loftplader. Men derudover er clipsen også et multifunktionsværktøj, der kan anvendes
sammen med alle Chicago Metallic T24 og Chicago Metallic T15 skinner.

BROBYGNING
Når der ikke er plads til stropper i
forbindelse med rør, kanaler eller andet,
kan det være en både tidskrævende og
dyr opgave, når et nedhængt loft skal
installeres. Med vores DLC clips bliver
det meget nemmere at installere dit loft
rundt omkring diverse installationer.

1 Først skæres et stykke af en
bæreprofil, og det nedstroppes fra
etageadskillelsen.

VÆGTFORDELING


 en nedstroppede bæreprofil skal
D
monteres, så den sidder på tværs
med hele længden af installationen,
således at der skabes en bro.
2 Når “skinnebroen” er forsvarligt
fastgjort, fastgøres bæreprofilen i
loftet direkte til broen ved hjælp af
DLC clips.
3 Herefter er du klar til at færdiggøre
din installation af loftskinner og
plader.

En anden nyttig funktion ved DLC
clipsen er, at den kan anvendes som
aflastning af serviceinstallationer i
loftet. Clipsen gør det muligt for dig at
fastgøre et ekstra niveau af T-profiler
over de nedstroppede bæreprofiler,
således at serviceinstallationernes vægt
fordeles henover skinnerne. Dette sikrer,
at der ikke er en vægtbelastning på
pladen, og at vægten fordeles ud til de
opstroppede bæreprofiler.

Clipsen kan anvendes både med
Chicago Metallic T24 og Chicago
Metallic T15 skinner.

Perfekt til at skabe bro, når der ikke
er plads til stropper.

Anvendes til aflastning af
plader i forbindelse med
serviceinstallationer i loftet.

Specifikationer
Reaktion på brand

Korrosionsbestandighed

Miljø

Bæreevne

A1

B

Fuldt genanvendelig

20 kg
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Lav hurtige og
nemme ikke-standard
ændringer i dine
installationer

Skær løs
med den nye
X-kant kniv
til bagsider
Når tværprofilerne er placeret tæt på
væggen, kan det være besværligt at
installere loftplader langs kanten i et
skjult skinnesystem uden at ødelægge
pladerne.
For at sikre en nem montage og
demontage af kantafslutningsplader
ved installation af vores X-kant,
M-kant og Z-kant plader har vi
udviklet en X-kant bagsidekniv. Ved
at fjerne 25 mm af bagsiden ved den
ene pladekant bliver det nemt
og effektivt at montere plader, uden
at det vil påvirke pladens forside.
Efterfølgende er det nemt at skubbe
pladen under tværprofilen ved
kantafslutningen.

Giver nem og hurtig montage.

Vores Chicago Metallic T-kryds og
krydskoblinger er lette at anvende og
ideelle til at skabe ændringer med
det samme uden at lave intermistiske
løsninger.

Koblingerne er ligeledes ideelle til
forstærkning af en installation og kan
fastgøres med skruer for at skabe
ekstra sikkerhed om
nødvendigt.

Koblingerne er en omkostningseffektiv
løsning, som kan anvendes sammen
med alle Chicago Metallic bære- og
tværprofiler. De bruges til forsvarligt
at sammenkoble profiler på steder,
hvor der ikke er en udstandsning i
profilerne.

Afhængig af ens behov har vi
koblinger til fastgørelse i henholdsvis
en side og to sider.

Muliggør T-kryds
koblinger alle steder.

Passer med alle Chicago Metallic
profiler (38 mm højde).

Specifikationer
Reaktion på brand

Korrosionsbestandighed

Miljø

A1

B

Fuldt genanvendelig
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