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Sonar Z

Nadaj sufitowi akustycznemu wyraźny kierunek  
dzięki unikalnej krawędzi Z



Swoboda projektowania

Sufit Sonar Z dzięki unikalnej konstrukcji krawędzi pozwala stworzyć wyraźny, liniowy 
układ sufitu w pomieszczeniu. Krawędzie Z z jednej strony są ostre i wyraziste, z drugiej 
zaś delikatnie fazowane, dając niemal niewidoczne połączenie na suficie.

Rockfon Sonar Z
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Rozwiązanie odporne na uderzenia

W przypadku montażu sufitu Sonar Z w 
pomieszczeniu narażonym na uderzenia istnieje 
możliwość zastosowania klipsów mocujących, 
które zabezpieczają płytę przed przesuwaniem 
w konstrukcji. Odporność na uderzenia 
sufitu Sonar Z zamontowanego z użyciem 
klipsów mocujących została przetestowana i 
zatwierdzona w laboratorium zgodnie z normą 

EN 13964 - Załącznik D i zakwalifikowana 
jako odporność klasy 3A. Klasa odporności na 
uderzenia potwierdza zdolność systemu do 
opierania się pojedynczym lub okazjonalnym 
uderzeniom i standardowo znajduje 
zastosowanie w miejscach, w których wymagane 
jest, by sufity posiadały podstawową odporność 
na uderzenia, np. sale lekcyjne, korytarze.



Projekt: Siedziba AF, Mölndal, Szwecja



System Montażu

Właściwości

Asortyment

Sufit Sonar Z montowany jest w systemie Rockfon System 
T24 Z,System składa się z galwanizowanych i częściowo 
lakierowanych profili T24, z blachy stalowej o szerokości 
stopki 24mm. Krawędź Z płyt sufitowych powoduje 
częściowe zakrycie profili w jednym kierunku i całkowite ich 
zakrycie w drugim.

Rockfon System T24 Z pozwala na łatwy montaż i demontaż 
płyt „do dołu” bez konieczności podnoszenia ich powyżej 
konstrukcji nośnej.

Odporność na uderzenia osiąga się poprzez zastosowanie 
klipsów mocujących. Wkłada się je w krawędzie nośne 
sąsiadujących płyt co 600mm w taki sposób, aby dla każdej 
z płyt były rozmieszczone symetrycznie.

Krawędź Wymiary modularne (mm) Masa 1 m2 [kg] MWM* (mm) System montażu

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64
64 Rockfon System T24 Z

*) MWM = Minimalna Wysokość Montażu 

Pochłanianie dźwięku

αw: do 1,00 (klasa A)

Klasa reakcji na 
ogień

A1

Odbicie światła

85%

Odporność na 
wilgoć i stabilność  
wymiarowa

Do 100% wilgotności wzgl.
1/C/0N dla szer. do 700mm
2/C/0N dla szer. > 700mmCzyszczenie

 - Odkurzanie wilgotną 
ściereczką

Higiena

Wełna skalna nie umożliwia 
rozwoju drobnoustrojów

Pomieszczenia czyste

Klasa ISO 5

Środowisko

W 100% do 
powtórnego 
przetworzenia

Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty 
Rockfon zostały 
wyróżnione etykietami
środowiskowymi

Odporność na 
uderzenia 
 
Klasa 3A (klipsy mocujące)



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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