
Wyspy Sufitowe  
Rockfon® Eclipse™



W JAKICH MIEJSCACH 
ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE 

POZWALAJĄ NA NIEOGRANICZONĄ 
KREATYWNOŚĆ?

Wszędzie, dzięki wyspom sufitowym Rockfon® Eclipse™ 
dostępnym w dowolnych kolorach i kształtach.



Dowolny kształt,
dowolny kolor

Rockfon® Eclipse™ to idealne rozwiązanie 

umożliwiające nadanie wnętrzom nowego 

wyglądu i  poprawę ich właściwości 

akustycznych. Możliwości są nieograniczone 

– szeroka oferta wysp sufitowych ze skalnej 

wełny mineralnej obejmuje produkty 

o niestandardowych kształtach i kolorach.

Dzięki połączeniu atrakcyjnego wyglądu 

z  komfortem akustycznym płyty sufitowe 

Rockfon® Eclipse™ pasują do wielu zastosowań: 

od pomieszczeń biurowych i  szkolnych po 

restauracje, sklepy czy obiekty rekreacyjne. 

Różne możliwości montażu oraz szeroki wybór 

kształtów i  kolorów to marzenie każdego 

projektanta.



Dostępne są standardowe kształty geometryczne 

wysp sufitowych Rockfon®  Eclipse™: 

kwadratowe, prostokątne i  okrągłe, a  także 

kształty niestandardowe, dające całkowitą 

swobodę projektowania. Zawieszenie wysp za 

pomocą cienkich linek sprawia, że wyspy wydają 

się swobodnie unosić w powietrzu, zwiększając 

atrakcyjność każdego pomieszczenia. Układ 

wysp jest dowolny – można je zamontować na 

każdej wysokości, nawet bezpośrednio do sufitu 

i pod różnymi kątami.

Prostokątne wyspy sufitowe dostępne są również 

w  bardzo dużym wymiarze (2360x1160  mm). 

Są one dodatkowo wzmocnione dwoma 

specjalnymi profilami z  aluminium 

umieszczonymi na tylnej stronie płyty. Dzięki 

tak dużej liczbie rozmiarów i  kształtów wyspy 

sufitowe Rockfon® Eclipse™ można z  łatwością 

dopasować do każdego wnętrza.

Kształty 
  i wymiary
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Bądź kreatywny
postaw na kolor

Wyspy sufitowe Rockfon® Eclipse™ są dostępne 

w kolorze białym oraz w nieograniczonej liczbie 

kolorów niestandardowych. Każda wyspa jest 

wykonana z  płyty ze skalnej wełny mineralnej 

o  grubości 40  mm. Jej widoczna strona 

pokryta jest pomalowanym welonem z włókna 

szklanego tworzącym gładką powierzchnię. 

Tylna strona może być w  tym samym kolorze, 

co przednia, lub biała, co zapewni lepsze 

odbijanie światła.

Kolory niestandardowe są określane 

w  oparciu o  kody NCS – Natural Colour 

System ® i  są dostępne przy zamówieniu 

już od jednego opakowania. Aby mieć 

pewność, że wybrany kolor idealnie pasuje 

do wnętrza, klient otrzymuje próbkę 

jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.



Możliwość 
dopasowania 

do wszystkich 
zastosowań

Rockfon® Eclipse™ to szybka i  łatwa w  montażu 

wyspa sufitowa o wszechstronnym zastosowaniu. 

Może być montowana pod różnego rodzaju 

konstrukcjami (betonowymi, drewnianymi, 

stalowymi) przy wykorzystaniu spiral kotwiących 

Rockfon oraz systemu podwieszania Rockfon® 

Eclipse™. Doskonale nadaje się do zastosowania 

w  obiektach wykorzystujących masę termiczną, 

ponieważ pozwala na swobodną cyrkulację 

powietrza w pomieszczeniu.

W  przypadku nowych budynków wyspy 

sufitowe Rockfon® Eclipse™ doskonale pasują 

do pomieszczeń, w  których nie można 

montować sufitów podwieszanych, których 

akustyka jest szczególnym wyzwaniem lub 

tam, gdzie projekt wymaga niestandardowego 

rozwiązania sufitowego. Wyspy te mogą 

być również stosowane w  celu poprawy 

właściwości akustycznych w istniejących, również 

historycznych budynkach, dlatego stanowią 

idealne rozwiązanie w projektach renowacyjnych.
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Jak wszystkie produkty Rockfon ze skalnej wełny 

mineralnej, wyspy Rockfon® Eclipse™ posiadają 

wyjątkowe właściwości w zakresie pochłaniania 

dźwięku, ponieważ obie strony płyty absorbują 

dźwięk, co wpływa na zmniejszenie czasu 

pogłosu oraz hałasu otoczenia. To doskonały 

wybór do budynków, w  których zastosowano 

materiały takie jak szkło i beton.

Wyspy sufitowe Rockfon® Eclipse™ wykonane są 

ze skalnej wełny mineralnej, dlatego posiadają 

doskonałe parametry w zakresie odporności na 

ogień i  wilgoć. Dzięki stabilności wymiarowej 

i łatwości konserwacji skalnej wełny mineralnej 

wyspy sufitowe Rockfon® Eclipse™ zapewniają 

właścicielom budynków spokój na długi czas.

Zalety skalnej 
wełny mineralnej 
R o c k f o n



ASORTYMENT

Kształty i wymiary
Standardowe kształty

Kształty na zamówienie

Kwadrat

1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

Prostokąt

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

Koło

1160 x 1160 x 40mm

Trójkąt

1160 x 1160 x 40mm

Sześciokąt

1760 x 1160 x 40mm

Owal

1760 x 1160 x 40mm

Dowolny

KOLORYSTYKA

Płyty Rockfon® Eclipse™ są dostępne 

w  dowolnym kolorze oraz w  dowolnej ilości. 

Wystarczy dostarczyć nam kod koloru NCS, 

a my zajmiemy się resztą.



Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon
ROCKWOOL Polska Sp z o.o.

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10 
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60 

+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl
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  twitter.com/RockfonOfficial
  linkedin.com/company/Rockfon-as/
  instagram.com/Rockfon_official/ 
  youtube: bit.ly/2tJgcdS


