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NASZE NOWE KĄTOWNIKI
PRZYŚCIENNE W CHICAGO METALLIC® 
SĄ ESTETYCZNE I WYTRZYMAŁE!

Nasza estetyczna kon
strukcja Chicago Metallic®  
Bandraster zapewnia 
swobodę projektowania 
modułowych pomieszczeń 
w przestrzeniach typu open 
space. STR. 02

MODUŁOWOŚĆ 
POMIESZCZENIA

Nasze 3 nowe profile F 
Chicago Metallic® pozwalają 
wykonawcom zaoszczędzić 
czas i  zapewniają atrakcyjne 
wizualnie przejście pomiędzy 
poziomami.

STR. 03

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
DZIĘKI PROFILOM F

Do środowisk  wilgotnych 
doskonale nadaje się 
konstrukcja Chicago 
Metallic® T24 o zwiększonej 
odporności na korozję.

STR. 04

KONSTRUKCJA T24 
O ZWIĘKSZONEJ 
ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ

Dostępne w wielu kształtach 
i rozmiarach, profile 
przejściowe alu Chicago 
Metallic® pozwalają na 
esteczyczne łączenie 
sufitów np. modułowych 
z monolitycznymi.

PROFILE PRZEJŚCIOWE 
ALU ŁĄCZĄ RÓŻNE SUFITY

STR. 04

Nowe kątowniki W 8x12 i W 
10x15 posiadają widoczne 
kołnierze o  szerokości 
15  mm, pasują do różnych 
rodzajów konstrukcji. Od 
2017 r. dostępne są również 
do nich osłony narożni
kowe.
Kątowniki te umożliwia
ją prosty i  szybki montaż 
płyt sufitowych Rockfon 
oraz  stanowią znakomite 

rozwiązanie alternaty
wne do profili prostych L 
Chicago Metallic® .

PROSTOTA I ELASTYCZNOŚĆ
Kątowniki o kształcie W 
skonstruowano tak, aby 
mogły być stosowane do 
montażu płyt sufitowych 
Rockfon o  największej 
różnorodności krawędzi. 
Wnętrza profili posiadają 

nadruki przedstawiające 
punkty mocowania oraz 
która strona kątownika jest 
odpowiednia do płyty, która 
ma być montowana, co zm
niejsza ryzyko popełnienia 
błędów.

SUPERWYTRZYMAŁA
Dzięki swojej konstrukcji 
kątowniki W są bardziej szty
wne. Uzyskany efekt cienia 

pozwala ukryć nierówności 
ścian,  zapewnia estetyczne 
wykończenie.
Ponadto, kątowniki posia
dają wysoką odporność na 
działanie ognia  klasa A1 
i na korozję  klasa B.

Eleganckie kątowniki nadają się do płyt 
Rockfon o różnych rodzajach krawędzi

Uzyskany efekt cienia pozwala ukryć 
nierówności ścian

Nadruki przedstawiają punkty mocowania 
oraz kompatybilne typy krawędzi
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MODUŁOWOŚĆ POMIESZCZEŃ JEST KLUCZOWA

REALIZACJA MODUŁOWOŚCI
Konstrukcja Chicago  
Metallic Bandraster 
zapewnia elegancki wygląd 
sufitu, szerokie możliwości 
modułowego projektowa
nia dużych, otwartych 
przestrzeni przy zastoso
waniu ścian działowych 
zintegrowanych z kon
strukcją Chicago Metallic 
Bandraster. To doskonałe 
rozwiązanie do budynków, 
od  których wymaga się 
elastyczności w zakresie 
wydzielania pomieszczeń. 

PRAKTYCZNY DESIGN
Praktyczna w zastosowa
niu kontrukcja Chicago  
Metallic Bandraster 
zapewnia otwartym prz
estrzeniom doskonały 
efekt wizualny; wynikający 
z różnorodności zastoso
wanych elementów.  W 
zależności od oczekiwa
nego efektu wizualnego, 

stosujemy płyty o różnych 
krawędziach. Możliwe 
jest tutaj np. użycie płyty  
o wszystkich czterech 
prostych krawędziach  
A lub bardziej nowoczesnej  
o dwóch, dłuższych 
krawędziach Dznl i dwóch 
krótszych krawędziach A.
Profile Bandraster dosko
nale nadają się do korytarzy, 
w  których długie, szerokie 
płyty dodają pomieszczeniu 
optycznej głębi. Ponadto, 
profile umożliwiają montaż 
systemów oświe tlenia 

oraz często umie szczanych 
w  korytarzach znaków in
formacyjnych.

IZOLACJA AKUSTYCZNA
Aby ograniczyć przenikanie 
dźwięków ponad ścianami 
działowymi do sąsiednich 
pomieszczeń, zaleca się 
stosowanie płyt  Rockfon® 
Soundstop dopasowanych 
do konstrukcji Bandraster. 
Zastosowana w Bandraster, 
płyta Soundstrop nie tylko 
zwiększa dźwiękoizola
cyjność (prywatność 

i  poufność prowadzonych 
rozmów), ale też bezpie
czeństwo pożarowe.
Każda z  płyt jest w pełni 
demontowalna, dzięki 
czemu dostęp do instalacji 
jest szybki i  prosty. Kon
strukcja Chicago Metallic 
Bandraster objęta jest 
30letnią gwarancją, jeśli 
jest stosowana w systemie, 
tj. w  połączeniu z  płytami 
Rockfon.  

 � Konstrukcja idealna 
do dużych, otwartych 
pomieszczeń; umożliwia 
zmianę położenia ścian 
działowych, gdy zmieni 
się zapotrzebowanie na 
przestrzeń.

 � Zaprojektowana tak, 
by pasować do różnych 
typów krawędzi, zapewnia 
swobodę projektowania 
sufitu.

 � Każdą płytę można w całości 
zdemontować, co zapewnia 
szybki i prosty dostęp do 
instalacji nadsufitowych.

Kontruckja Chicago Metallic® Bandraster zapewnia pomieszczeniom typu open space  stylowe wykończenie, daje 
dużą elastyczność w wydzielaniu przestrzeni, zapewnia łatwy dostęp do instalacji nad sufitem.
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PROFILE F 
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW I CZASU
MNIEJSZE NAKŁADY PRACY
Łatwe do przycięcia 
w  miejscu montażu, 
profile F Chicago Metallic® 
to oszczędzające czas 
i  koszty rozwiązanie do 
wykańczania brzegowego 
sufitów w miejscach zmiany 
poziomu, np. przy tworzeniu 
świetlików. Dostępne 
są trzy rozmiary profili  
F, odpowiednie do 
najczęściej stosowanych 
grubości płyt gipsowo
kartonowych.
Specjalna długość 3,2  m 
pozwala ograniczyć ilość 
odpadów w  przypadku 
tworzenia świetlików 
o wymiarach 1 x 1 m.

ULEPSZONY PROFIL
Nowe profile zostały 
zmodyfikowane w taki 
sposób, aby bardziej 
dyskretne były ich brzegi  
i ścianki pionowe, co 
wpływa pozytywnie na 
estetykę sufitu. Profile F 
występują w takich samych 
kolorach, jak podstawowe 
profile Chicago Metallic, 
zapewniając konstrukcji 
wizualną jednolitość. 
Posiadają  wysoką 
odporność na działanie 
ognia  klasa A1 i na korozję 
 klasa B.

WŁAŚCIWOŚCI

Reakcja na ogień
A1

Odporność na korozję
B

Środowisko 
W pełni nadaje się do 
recyklingu

3

ŁATWE DO PRZYCIĘCIA NA  OKREŚLONY WYMIAR

ZGODNOŚĆ KOLORÓW Z INNYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI 
CHICAGO METALLIC ZAPEWNIA WIZUALNĄ CIĄGŁOŚĆ

EKONOMICZNE WYKOŃCZENIE BRZEGÓW DO SUFITÓW 
MODUŁOWYCH Z RÓŻNICAMI POZIOMU
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DO WYMAGAJĄCYCH 
ZASTOSOWAŃ
Doskonale nadająca się do 
pomieszczeń o wysokich 
wymaganiach środowi
skowych, takich jak baseny, 
kuchnie i  pomieszcze
nia sanitarne; konstruk
cja Chicago Metallic T24 
ECR wraz z  akcesoriami 
dostępna jest w  klasie C i 
D odporności na korozję – 
w większości obszarów zas
tosowania.
Aby zapewniona była in
tegralność systemu, kon
strukcję należy używać 
w  połączeniu z  odpowie
dnimi akcesoriami ECR 
(o  zwiększonej odporności 
na korozję).

SYSTEM T24 JEST SILNIEJSZY 
NIŻ KIEDYKOLWIEK

Konstrukcja Chicago 
Metallic T24 D2890 
ECR charakteryzuje się 
zwiększoną odpornością 
na korozję dzięki dwustron
nej warstwie 275  g cynku/
m2 i  dodatkowemu dwu
stronnemu pokryciu 25 μm 
poliestrem. Oznacza to, 
że konstrukcja D2890 jest 
odporna na szczególnie 
wymagające, agresywne 
warunki środowiskowe 
w pomieszczeniach: wysoka 
wilgotność, wysoka, zmien
na temperatura, opary tech
nologiczne. 

PRAKTYCZNE PIĘKNO
System dostępny w  stan
dardowym białym kol
orze jest odpowiedni do 
płyt sufitowych Rockfon, 
do rozwiązań z  widoczną 

lub  częściowo ukrytą kon
strukcją sufitu. Konstrukcja 
umożliwia łatwy demon
taż poszczególnych płyt, 
zapewniając szybki dostęp 
do instalacji nadsufitowych.

KONSTRUKCJA CHICAGO METALLIC® T24 ECR  
O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ

PROFILE PRZEJŚCIOWE ALU
TWORZĄ PŁYNNE PRZEJŚCIA
Nasz szeroki wybór profili 
przejściowych alu Chicago 
Metallic® umożliwia tworze
nie płynnych przejść 
pomiędzy różnymi sufitami 
modułowymi a monolitycz
nymi.
Dostępne w standardowym 
kolorze białym, doskonale 
pasują do podstawowej 
konstrukcji Chicago 
Metallic. Profile przejściowe 
alu zaprojektowano tak, aby 
pasowały do różnych płyt 
pod względem krawędzi i 
grubości. Profile przejścio
we alu doskonale nadają się 

do łączenia sufitów Rockfon 
E i  X oraz Rockfon® Mono® 
Acoustic.  

FAKTY

Przeznaczona 
do wilgotnych i 
agresywnych środowisk 
wnętrz, takich jak 
baseny, kuchnie, 
pomieszczenia sanitarne

Posiada zwiększoną 
odporność na korozję – 
klasa C i D

Każda płyta jest 
demontowalna dla 
łatwego i szybkiego 
dostępu do instalacji







DO TWORZENIA PŁYNNYCH 
PRZEJŚĆ MIĘDZY 

SUFITAMI MODUŁOWYMI 
I MONOLITYCZNYMI

ODPOWIEDNI DO RÓŻNYCH 
PŁYT POD WZGLĘDEM 
KRAWĘDZI, GRUBOŚCI 

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


