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Rozwiązania sufitowe dla parkingów podziemnych
Sufity Rockfon - efektywne rozwiązania dla nowych i już istniejących parkingów podziemnych



ROCKFON® ALUZINK - SUFIT DO 
PARKINGÓW PODZIEMNYCH



Sufit do parkingów podziemnych Rockfon Aluzink jest 
systemem, który został opracowany w celu stworzenia 
rozwiązania gwarantującego dobrą izolację termiczną i 
odpowiednie parametry akustyczne przy równoczesnym 
zapewnieniu sprawnego montażu, łatwości konserwacji 
oraz prostego i eleganckiego wyglądu. Prezentowany 
system sufitowy został stworzony z myślą o zimnych 
parkingach podziemnych i jest on tak samo efektywny 
zarówno w przypadku montażu podczas ich wznoszenia, 
jak i w późniejszym czasie, w celu wykonania izolacji.

System sufitowy Rockfon Aluzink składa się z izolacji 
ROCKWOOL® i produktów Rockfon® Facett™ montowanych 
na stropie za pomocą profili z alucynku i prętów 
gwintowanych. Dolna część izolacji składa się z płyt Rockfon 
Facett, a górna część z izolacji ROCKWOOL ROCKMIN. 
Płyty Rockfon Facett są produkowane z powierzchnią w 
technologii natryskowej w kolorze białym.

W systemie tym izolacja ROCKWOOL spoczywa na płytach 
Rockfon Facett i oba te elementy zostają dociśnięte do 
stropu. Takie rozwiązanie zapewnia dobrą i efektywną 
izolację bez mostków termicznych, co pozwala uniknąć 
kondensacji pary wodnej i problemów z wilgocią w 
obrębie konstrukcji. Zarówno płyty Rockfon Facett, jak i 
izolacja ROCKWOOL mogą zostać dostarczone w różnych 
grubościach, tak by można było łatwo osiągnąć żądane 
parametry akustyczne i termiczne.

OPIS SYSTEMU



ROCKFON ALUZINK - SUFIT DO 
PARKINGÓW PODZIEMNYCH



POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Płyty Rockfon Facett posiadają najlepsze właściwości 
pochłaniania dźwięku, dzięki czemu można w znaczący 
sposób obniżyć czas pogłosu a tym samym poziom 
hałasu w parkingu podziemnym.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,85

50 - 100 / 200 0,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95
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IZOLACJA TERMICZNA
Chcąc spełnić wymogi przepisów budowlanych, należy 
przestrzegać zaleceń co do wartości U 0,1 (W/m²K) dla 
stropu nad pustym pomieszczeniem. W przypadku 
różnicy temperatur po obu stronach stropu na 
poziomie od 5 do 15 stopni żądana wartość U będzie 
się zazwyczaj kształtować na poziomie 0,15 (W/m²K).
W przypadku prezentowanego systemu spełnienie 
tych wymagań jest bardzo łatwe, co ilustruje załączona 
tabela.

ŁATWA KONSERWACJA
Sufity Rockfon do parkingów podziemnych nie 
wymagają żadnej konserwacji. W przypadku 
wystąpienia uszkodzeń płyt sufitowych lub profili 
można je łatwo wymienić.

ELEMENTY SYSTEMU

OPIS SYSTEMU

Rockfon 
Facett

Rockwool 
ROCKMIN

Listwa 
przyścienna Profil główny Profil 

poprzeczny Łącznik Pręt 
gwintowany Nakrętka Kotwa wbijana

Wymiary 
modularne 
1200 x 600

Wymiary 
modularne 
1200 x 600

Według pomiaru 0,33 szt./m² 1,43 szt./m² 0,33 szt./m² 0,67 szt./m² 0,67 szt./m² 0,67 szt./m²

Płyta Rockfon Facett A24 
Warstwa uzupełniająca 

Rockwool ROCKMIN Masa systemu Grubość całkowita systemu Opór cieplny Współczynnik przenikania ciepła

λ=0,037 Masa [kg] (λ=0,037) Masa [kg] [kg] [mm] R=d/λ U

40 4,2 50 1,55 5,75 90 2,43 0,412
40 4,2 80 2,48 6,68 120 3,24 0,309
40 4,2 100 3,10 7,30 140 3,78 0,265
40 4,2 120 3,72 7,92 160 4,32 0,231
40 4,2 150 4,65 8,85 190 5,14 0,195
40 4,2 160 4,96 9,16 200 5,41 0,185

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła U dla układu: płyta żelbetowa gr. 25cm + warstwa izolacji termicznej.



LISTWA PRZYŚCIENNA
Listwę przyścienną montuje się po obwodzie całego 
pomieszczenia na poziomie spodniej powierzchni płyt 
sufitowych Rockfon Facett.

PROFIL GŁÓWNY
Profile główne montuje się równolegle co 1200 mm, 
licząc od ich środka. tak, aby góra profila dochodziła 
do spodu listwy przyściennej.
Na łączeniach profili umieszcza się łącznik z wcześniej 
nawierconym otworem na pręt gwintowany. Profile 
mocuje się do istniejącego stropu za pomocą jednego 
pręta gwintowanego w środku profilu i jednego pręta 
w każdym łączniku.

PROFIL POPRZECZNY
Profile poprzeczne układa się luźno prostopadle do 
profili głównych w odstępach 600 mm, licząc od ich 
środka. Profile posiadają łączenie o szerokości ok. 
30 mm na obu końcach, tak że profile poprzeczne i 
główne będą znajdowały się na tej samej wysokości.

IZOLACJA
Najpierw należy ułożyć płyty Rockfon Facett o 
wymiarach. 1200x600x40 mm. Na nich układa się 
izolację ROCKWOOL z naprzemiennymi łączeniami o 
żądanej wielkości.

MONTAŻ



KOŃCOWA REGULACJA
Po zakończeniu montażu sufitu należy w razie 
konieczności dokręcić nakrętkę na pręcie 
gwintowanym, tak by izolacja została przyciśnięta do 
stropu. Powyższe działanie ma na celu uniemożliwienie 
cyrkulacji zimnego powietrza między izolacją i 
stropem, tak by zapewnić optymalną izolację.

PROWADZENIE PRZEWODÓW
Ewentualne przewody w suficie można łatwo wpasować 
w konstrukcję, wycinając część izolacji ROCKWOOL 
znajdującej się ponad płytami Rockfon  Facett. 
Przewody można też ewentualnie poprowadzić pod 
sufitem. Dostęp do innych instalacji wykonuje się, 
umieszczając profil poprzeczny z każdej ich strony, tak 
by uzyskać większy odstęp między nimi. Pomiędzy 
profilami poprzecznymi należy umieścić dopasowaną, 
galwanizowaną płytę stalową o wymiarach np. 300 
x 300, którą można przesunąć celem dokonania 
inspekcji.



ROCKFON T24 - SUFIT DO 
PARKINGÓW PODZIEMNYCH



Sufit do parkingów podziemnych Rockfon T24 
posiada takie same możliwości zastosowania jak 
sufit Rockfon Aluzink. Dzięki systemowi Rockfon T24 
do parkingów podziemnych możesz uzyskać sufit 
o wyglądzie charakterystycznym dla profili T24 i o 
wymiarach modułowych 1200 x 600.

System Rockfon T24 do parkingów podziemnych 
składa się z izolacji ROCKWOOL i produktów Rockfon 
Facett, które montuje się na standardowych, białych 
profilach Chicago Metallic T24. Dolna część sufitu 
podwieszanego składa się z płyt Rockfon Facett, a 
górna z izolacji ROCKWOOL. Płyty Rockfon Facett 
są produkowane z powierzchnią w technologii 
natryskowej w kolorze białym.

OPIS SYSTEMU



ROCKFON T24 - SUFIT DO 
PARKINGÓW PODZIEMNYCH



POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Płyty Rockfon Facett posiadają najlepsze właściwości 
pochłaniania dźwięku, dzięki czemu można w znaczący 
sposób obniżyć czas pogłosu a tym samym poziom 
hałasu w parkingu podziemnym.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,85

50 - 100 / 200 0,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95
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ŁATWA KONSERWACJA
Sufit do parkingów podziemnych Rockfon T24 nie 
wymaga żadnej konserwacji. W przypadku powstania 
uszkodzeń płyt sufitowych lub profili wskutek uderzenia 
istnieje możliwość ich łatwej wymiany.

IZOLACJA TERMICZNA
Chcąc spełnić wymogi przepisów budowlanych, należy 
przestrzegać wymogu co do wartości U 0,1 (W/m²K) 
dla stropu nad pustym pomieszczeniem. W przypadku 
różnicy temperatur po obu stronach stropu na poziomie 
od 5 do 15 stopni żądana wartość U będzie się zazwyczaj 
kształtować na poziomie 0,15 (W/m²K).

W przypadku prezentowanego systemu spełnienie tych 
wymagań jest bardzo łatwe, co ilustruje załączona tabela.

Rockfon 
Facett

Rockwool 
ROCKMIN

Listwa przyścienna 
24/24 3050 biała

Profil główny T24 
C/H 38 3600 biały

Profil poprzeczny 
T24 C 38 1200 biały Zawiesia

Wymiary modularne
1200 x 600

Wymiary modularne
1000 x 600

Według pomiaru 0,23 szt./m² 1,40 szt./m² 0,70 szt./m²

ELEMENTY SYSTEMU

OPIS SYSTEMU 

Płyta Rockfon Facett A24 
Warstwa uzupełniająca 

Rockwool ROCKMIN Masa systemu Grubość całkowita systemu Opór cieplny Współczynnik przenikania ciepła

λ=0,037 Masa [kg] (λ=0,037) Masa [kg] [kg] [mm] R=d/λ U

40 4,2 50 1,55 5,75 90 2,43 0,412
40 4,2 80 2,48 6,68 120 3,24 0,309
40 4,2 100 3,10 7,30 140 3,78 0,265
40 4,2 120 3,72 7,92 160 4,32 0,231
40 4,2 150 4,65 8,85 190 5,14 0,195
40 4,2 160 4,96 9,16 200 5,41 0,185

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła U dla układu: płyta żelbetowa gr. 25cm + warstwa izolacji termicznej.



LISTWA PRZYŚCIENNA
Listwę przyścienną montuje się na takiej samej 
wysokości co profil T24, który spoczywa na listwie 
przyściennej.

PROFIL T24
Profile T24 montuje się przy zachowaniu wymiarów 
modułowych 1200 x 600 i zawiesza na odpowiedniej 
wysokości np. 245 mm (50 + 195 mm izolacji) na dolnej 
krawędzi profilu T.

MONTAŻ



IZOLACJA
Następnie montuje się płyty Rockfon Facett w 
system profili, by na końcu umieścić na nich izolację 
ROCKWOOL. Istotne jest, by elementy ROCKWOOL 
były nieco ściśnięte między płytami Rockfon Facett 
a stropem, by zapobiec cyrkulacji chłodnego 
powietrza pomiędzy elementami izolacji a stropem 
i w ten sposób osiągnąć prawidłową izolację. Proces 
ten należy powtarzać podczas montowania całego 
systemu w parkingu podziemnym.



ROCKFON® COSMOS™ - SUFIT 
DO PARKINGÓW PODZIEMNYCH



System sufitowy do parkingów podziemnych 
Rockfon Cosmos składa się z elementów Rockfon 
Cosmos zamontowanych za pomocą haków lub 
śrub Rockfon Cosmos bezpośrednio na stropie. Haki 
Rockfon Cosmos gwarantują elegancki wygląd bez 
widocznych mocowań.

Sufit do parkingów podziemnych Rockfon Cosmos 
składa się tylko z jednej, prostej płyty sufitowej 
montowanej bezpośrednio na stropie, co zapewnia 
szybki i efektywny montaż. System można także 
łatwo zamontować na powierzchniach ukośnych i 
pionowych.

Płyty Rockfon Cosmos są produkowane w kolorach 
białym oraz szarym i w wielu grubościach (patrz tabela).

ASORTYMENT

Wymiary modularne (mm) Masa (kg/m²)

Rockfon Cosmos biały
1200 x 600 x 50 4,8

Rockfon Cosmos Szary
1200 x 600 x 50
1200 x 600 x 60
1200 x 600 x 80

1200 x 600 x 100

4,8
5,7
7,2
8,9

OPIS SYSTEMU



ROCKFON COSMOS - SUFIT DO 
PARKINGÓW PODZIEMNYCH



Rockfon Cosmos Rockfon Cosmos-haki

Wymiary modularne
1200 x 600

2 szt./element

ELEMENTY SYSTEMU

OPIS SYSTEMU

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
System Rockfon Cosmos posiada najlepsze właściwoścI 
pochłaniania dźwięku, dzięki czemu można w znaczący 
sposób obniżyć czas pogłosu a tym samym poziom 
hałasu w parkingu podziemnym.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,25 0,75 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 A 0,90

50 / 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

60 / 60 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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IZOLACJA TERMICZNA
Współczynnik przewodzenia ciepła systemu Rockfon 
Cosmos wynosi  λD = 35 W/mK, co odpowiada wartości 
U 0,28 W/m²K dla grubości 100 mm.
System Rockfon Cosmos tworzy i jednolity sufit, w 
którym zalety niewielkiej wysokości konstrukcyjnej 
łączą się z dobrymi właściwościami akustycznymi.



MONTAŻ ZA POMOCĄ HAKÓW 
ROCKFON COSMOS
System montuje się za pomocą haków Rockfon Cosmos 
i może on zostać ułożony w układzie regularnym lub 
przesuniętymi. Patrz rozmieszczenie elementów sufitu 
na kolejnej stronie.

Wzdłuż ścian płyty można przytwierdzić za pomocą 
listwy przyściennej.

ROZMIESZCZENIE HAKÓW ROCKFON COSMOS
Istotne jest właściwe rozmieszczenie pierwszego 
rzędu płyt, tak by tworzyły one odpowiednie kąty. 
Zamontuj listwę przyścienną, umieść na niej płyty 
Rockfon Comsos i zamontuj pierwszy rząd haków, tak 
by tworzyły one idealnie prostą linię.
Umieść płyty Rockfon Cosmos w hakach. Zamontuj 
kolejny rząd haków i postępuj w ten sam sposób, aż 
zakończysz montaż.

MONTAŻ



Alternativa layouter

Rutmönster

Halvförband

600 600 600

1200

Alternativa layouter

Rutmönster

Halvförband

Możliwości rozmieszczenia elementów konstrukcji

Układ regularny

Układ przesunięty

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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