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Mix eller match!

FÅ ET PERFEKT AKUSTIKLOFT
I FARVER
Tilføj flotte, matte farver på dit loft
Mange interiørarkitekter og designere benytter
sig af farverige kompontenter og elementer
for at skabe det perfekte design, og her er
akustiklofter ingen undtagelse, hvor skinner og
loftplader også skal matche hinanden perfekt.
Matte, farvede skinner vil dominere loftdesign
de kommende år.
At få det perfekte match mellem akustiske
loftplader og skinner har altid været en særlig
udfordring ved et nedhængt akustikloft. Også
selvom du måske har fundet det perfekte
farvematch, så kan skinnernes glatte overflade
og reflektionen herfra ændre farvens udseende
og dermed ændre loftets visuelle finish.
LÆS MERE PÅ SIDE 2

EN HURTIG METODE TIL NEDSTROPNING
AF ROCKFON ECLIPSE® ISLAND™

Nyt direkte monteringssæt til
Rockfon® System Eclipse Island™.

DET NYE CHICAGO METALLIC™
SKILTEOPHÆNG

Vi har for nylig erstattet vores skilteclips med
det nye Chicago Metallic™ skilteophæng.
Det er en komplet clips, der er let at
anvende og kræver ikke noget ekstra udstyr.
LÆS MERE PÅ SIDE 4
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FÅ DEN PERFEKTE FARVE
TIL SKINNERNE TIL DIT
NÆSTE AKUSTIKLOFT
Det visuelle resultat af de matte skinneoverflader
understøtter de høje ambitioner fra arkitekter og
indretningsarkitekter, når de specificerer et farvevalg. Nu
vil den fulde loftflade, inklusiv skinnerne, se mere glat og
ensartet ud end nogensinde og bidrage væsentligt til loftets
finish.

Borte er de dage, hvor interiørdesignere vender det blinde
øje til blanke og glatte skinner, der udvisker eller ændrer
farven på deres design med nedhængte lofter. Vi har derfor
udvidet vores sortiment til også at indeholde matte, farvede
skinner.
De nye matte Rockfon Color-all® skinner i farver har en
glansenhed på <5 i en vinkel på 60°, hvilket gør det til
en ekstremt mat finish. Det nye farvesortiment fås i både
T15- og T24-skinnesystem, samt et udvalg af vores tilbehør,
inklusive vores vinkelkant- og skyggenotprofiler.

Værd at vide
	Et diskret nedhægt skinnesystem,
perfekt til synlige eller delvist skjulte
løsninger.
	
Komplet sortiment til T15- og T24skinnesystemmer, samt vores W- og
L-kantprofiler.
	
Overkommelige priser til en elegant
løsning med en mat, high-end finish.

Den matte ru overfladen reducerer lysets refleksioner,
der normalt ses på glatte metaloverflader. Det skyldes,
at lysstrålerne brydes i den ru overflade og derved ikke
reflekteres. Det forbedrer farveoplevelsen og matchet
mellem skinnerne og pladerne.

Rockfon Color-all® sortiment
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic ™T24 Click 2890

Chicago Metallic™ skyggenotprofiler
W8 x 12
W10 x 15

Chicago Metallic™ vinkelkantprofiler
L24 x 19
L24 x 24

Egenskaber
Reaktion på brand
A1

Visuelt udseende

Korrosionsbestandig

Glans:
<5 ved en 60° vinkel

B

2

Miljø

Genanvendelig
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Seaweed
NCS S 8005-G20Y

Space
NCS S 7020-B

Mustard
NCS S 2050-Y10R

Scarlet
NCS 6030-Y80R

Ebony
NCS S 8505-Y80R

Iron
NCS S 7502-B

Anthracite
NCS 7010-R90B

Charcoal
NCS 8500-N

Eucalyptus
NCS S 6020-B90G

Storm
NCS S 6020-R90B

Sand
NCS S 2020-Y20R

Coral
NCS S 3040-Y90R

Earth
NCS 5010-Y50R

Clay
NCS 5005-G80Y

Gravel
NCS 3502-B

Concrete
NCS 6000-N

Sage
NCS S 3010-G10Y

Mint
NCS S 1005-G10Y

Azure
NCS S 3020-B

SE ALLE DE
NYE FARVER
I VORES NYE
UDVALG
AF MATTE
SKINNER!

Fresh
NCS 2010-B10G

Stucco
NCS 1505-Y30R

Sandalwood
NCS S 2010-Y60R

Seashell
NCS S 1510-Y60R

Cork
NCS 4010-Y30R

NCS 2005-Y40R

Hemp
NCS 3005-Y20R

Plaster
NCS 2005-R80B

Moon
NCS S 1005-R80B

Zinc
NCS 4005-R50B

NCS S 1005-Y60R

Chalk

Linen
NCS 4005-Y50R

Petal

Mercury
NCS 2502-B

Mastic

Stone

NCS 4000-N

NCS 2000-N
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EN HURTIG METODE TIL NEDSTROPNING
AF ROCKFON ECLIPSE® ISLAND™
Vores Rockfon® System Eclipse Island™ er opdateret med et nyt direkte montagesæt.
Rockfon Eclipse Direct Solution kit
er en fantastisk nyhed til montage udover
vores eksisterende Klassic- og Designnedstropningsløsninger. Med det nye
Direct Solution Kit kan du nu installere
Rockfon Eclipse Island hurtigt og nemt
med en dybde på 45 mm.
Dette er en fantastisk løsning til at
forbedre det akustiske miljø i et rum
med lavt til loftet.

Hvordan monterer du Rockfon
Eclipse Direct Solution kit?
For at montere en akustikflåde som
Rockfon Eclipse Island ved hjælp af
Rockfon Eclipse Direct Solution kit skal
du starte med at fastgøre flådeprofilerne
til loftet med en afstand mellem 660 og
860 mm og derefter fastgøre de to andre
flådeprofiler til Rockfon Eclipse Island
med samme afstand som i loftet ved
hjælp af uldskruerne
Nu er akustikpladen klar til ophængning.
Du skal blot løfte og hvile profilerne på
hinanden, som vist på billedet.

Værd at vide
 Nem og hurtig installation.
 Ubegrænset potentiale og 		
designmæssige tilpasningsmuligheder.
 Kan bruges i alle rumtyper.

Egenskaber
Reaktion på brand
A1

Korrosionsbestandig
B

Miljø

Genanvendelig

DET NYE CHICAGO METALLIC™
SKILTEOPHÆNG
Vi har erstattet vores nuværende Chicago
Metallic-skilteophæng, som bestod af
flere små dele med en komplet løsning,
der ikke skal samles.
Det nye Chicago Metallic skilteophæng
er en enkel og effektiv løsning, der kan
bruges hvor som helst på vores T24skinner.
Det er et lille, men meget praktisk stykke
værktøj, som giver dig mulighed for at

nedstroppe ting, som f.eks. skilte. Det
gør det lettere at vise vej til et kontor,
et auditorium eller måske rækken med
dåser i supermarkedet. Ophænget
kan også anvendes til at nedstroppe
ekstra akustiske loftløsninger under et
nedhængt loft, eksempelvis en Rockfon
Eclipse Island eller Rockfon Contour®
baffel og kan dermed bidrage til den helt
rigtige akustiske komfort. Et lille, men
utroligt effektivt hjælpemiddel.

Værd at vide
 Et komplet ophæng uden samletid.
 Kan bruges til montage af Rockfon
Eclipse eller Rockfon Contour
under et T24-skinnesystem.
 Den maksimalt tilladte
vægt pr. skilteophæng er 6 kg.

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