
GRIDNEWS
NOWOŚCI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI CHICAGO METALLIC™  •  NUMER 02  •  WRZESIEŃ  2017

U D O S K O N A L A M Y
NASZE POPULARNE KONSTRUKCJE CHICAGO METALLIC™ T24 ORAZ T15 

Ekskluzywna konstrukcja wy
konana specialnie dla Rock
fon System T24 X™ pozwa
la na łatwy montaż opraw 
oświetleniowych oraz pozo
stałych zintegrowanych z su
fitem elementów.

STR. 05

POŁĄCZENIE ŁATWOŚCI 
INTEGRACJI Z 

WYJĄTKOWYM DESIGN’EM

Idealne rozwiązanie Wall 
Spring FIXT zapewnia utrzy
manie płyty we właściwym 
położeniu.

STR. 06

PEWNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Stworzyliśmy trzy specialne 
klipsy, aby sprostać wyma
ganiom użytkowym dla su
fitów modułowych. 

STR. 07

KLIPSY DOCISKOWE 
JAKO DODATKOWE 
ZABEZPIECZENIE

Nasze nowe osłony naroż
nikowe sprawiają, iż za każ
dy razem osiągasz idealne 
wykończenie narożnika 
nawet przy niedoskonałym 
docięciu profili.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
I ŁATWOŚĆ MONTAŻU 

DZIĘKI OSŁONOM 
NAROŻNIKOWYM

STR. 07

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonaliśmy kolejnych udoskonaleń 
w ramach konstrukcji Chicago Metallic T24 oraz T15. Dodatkowo wprowadziliśmy 
nowy, bardziej funkcjonalny system opakowań. STR. 02

Part of the ROCKWOOL Group
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ŁATWE DO 
ZAUWAŻENIA
Nasze nowe opakowanie 
przeszło metamorfozę. 
Obecnie na wszystkich 
opakowaniach widoczne 
jest logo marki Rockfon. 
Dzięki temu produkty w 
magazynie oraz na miejscu 
montażu są łatwe do ziden
tyfikowania.

ŁATWE DO PRZENO-
SZENIA ORAZ ROZPA-
KOWYWANIA
Poprzez dopasowanie za
wartości do wymaganej 
wagi, poniżej 20 kg, pro
dukt może być przeno
szony przez jedną osobę, 
zaoszczędzając czas pozo
stałej załogi. Zastosowali
śmy w opakowaniu łatwy 
do oderwania pasek po
zwalający na otwarcie kar
tonu bez użycia noża lub in
nego narzędzia mogącego 
uszkodzić produkt. Pasek 

pozwala na rozładowanie 
produktu zarówno w pozy
cji poziomej, jak i pionowej. 

DODATKOWA OCHRO-
NA I DOPASOWANA 
ZAWARTOŚĆ 
Dodatkowa „ochrona koń
ców” wbudowana w opa
kowanie, zabezpiecza pro
file przed uderzeniami, 
które mogą mieć miejsce 
podczas transportu oraz 
przechowywania. Opako
wanie może zostać łatwo 
ponownie zamknięte, dzię

ki czemu profile mogą być 
bezpiecznie przechowywa
ne i wykorzystane podczas 
kolejnych projektów.

W celu ograniczenia ilości 
odpadów oraz ułatwienia 
zamówienia, nowe opako
wanie Chicago Metallic zo
stało dopasowane do ilości 
zużycia profili. Dla każde
go jednego kartonu profili 
głównych, będziesz potrze
bować dwóch kartonów 
profili poprzecznych.

Dokonaliśmy udoskonaleń, co do samego systemu 
pakowania naszych profili T24 i T15, ułatwiając pracę 
naszym montażystom, jak i dystrybutorom. 

UDOSKONALONE ORAZ 
FUNKCJONALNE OPAKOWANIE
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1) Sprawdź położenie paska otwierającego 

3) Opakowanie jest mocne oraz stabilne

2) Opakowanie otwiera się ręcznie bez użycia noża

4) Opakowanie może zostać ponownie zamknięte

Przejdź na kolejną stronę



 � Większa możliwość integracji z sufitem elementów instalacji 
dzięki nowej odległości pomiędzy slotami - 100mm zamiast 
150mm.

 � Nowy pasek otwierający zamieszczony w opakowaniu zapewnia 
łatwy dostęp do profili.

 � Ergonomiczne waga opakowania dopasowana do przenoszenia 
przez jedną osobę.

 � Dodatkowe zabezpieczenie końców profili chroniące je podczas 
transportu, jak i przechowywania.

PODSUMOWANIE BENEFITÓW
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Elastyczny montaż 
konstrukcji

W celu osiągnięcia jeszcze większej elasty
czności dostosowaliśmy odległość pomię

dzy otworami montażowymi (tzw.slotami) w 
profilach Chicago Metallic T24 i T15 z 150 to 100 
mm. Dzięki temu możemy na profilu głównym 
zastosować sześć zamiast czterech slotów na dłu
gości jednego modułu  600 mm. Zmiana rozkła
du wpływa pozytywnie na elastyczność montażu 
opraw oświetleniowych oraz innych zintegrowa
nych z sufitem elementów instalacji. Zmniejszenie 
szczeliny w odległości slotów sprawia, iż montaż 
jest mnie czasochłonny, jak również zmniejsza po
trzebę stosowania doraźnych rozwiązań w trakcie 
montażu instalacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Reakcja na ogień
A1

Odporność na korozję
B

Środowisko 
W pełni nadaje 
się do recyklingu

“Zmiana rozkładu slotów wpły-
wa pozytywnie na elastyczność 
montażu oraz zmniejsza ilość 
potrzebnych akcesoriów.”

100mm150mm
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IDEALNIE KRYJĄCE 
ROZWIĄZANIE
Łatwa w montażu, lekka 
konstrukcja ramki została 
stworzona z myślą o Rockfon 
System T24 X™. Kryje ona 
krawędzie płyty wokół 
elementu zintegrownego 

np. oprawy oświetleniowej, 
zapewniając estetyczne i 
praktyczne wykończenie 
bez pozostawiania 
widocznych przerwy 
pomiędzy obudową 
światła, a krawędzią X 
panelu.

ZGODNY I FUNKCJONALNY 
DESIGN
Lekka ramka dla paneli o 
krawedzi X jest dostępna 
w rozmiarze 600x600mm. 
Może być zastosowana 
zarówno przed, jak i po 
montażu zintegrowanego 

elementu sufitu, takiego jak 
oprawa oświetleniowa lub 
kratka wentylacyjna.

Znaleźliśmy idealne rozwiązanie, które pozwala na montaż zintegrowanych 
elementow, nie zaburzając finalnego designu.

RAMKA MASKUJĄCA
POŁĄCZENIE ŁATWOŚCI INTEGRACJI 
Z WYJĄTKOWYM DESIGN’EM

Proste rozwiązanie dla instalacji 
świetlnej oraz systemu wentylacji.

Łagodne przejście pomiędzy 
elementem zintegrowanym, 

a płytą sufitową o krawędzi X.

Zastosowanie z szeroką gamą 
zintegrowanych elementów.
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Łatwy do zastoswania, Wall Spring FIXT 
może być zamontowany zarówno w 

czasie, jak i po montażu sufitu.

Stworzony do różnych typów 
krawędzi z dbałości o wygląd sufitu.

Wall Spring FIXT zapewnia równomierny 
docisk płyty przy ścianie, a przez to 

utrzymanie jej w pożądanej pozycji.

FAKTY

STABILNOŚĆ POŁOŻENIA 
PŁYTY
Nasz Wall Spring FIXT został 
specjalnie zaprojektowany 
z myślą o idealnym wyglą
dzie i bezpieczeństwie użyt
kowania. Siła sprężystości 
Wall Spring FIXT gwarantu
je optymalny docisk doci
nanej płyty przy ścianie do 
konstrukcji sufitu,  a tym sa
mym zapewnia jej niezmie
nność położenia.

Eliminujemy w ten spo
sób wpływ czynników ze
wnętrznych na płytę, takich 
jak zmiany ciśnienia, wibra
cje lub przesunięcia spo
wodowane sprzątaniem.  
Wall Spring FIXT jest łatwy 
i szybki w montażu  moco
wany jest wraz z profilem 
obwodowym.

FUNKCJONALNY DESIGN
Za sprawą  swojej kontruk
cji Wall Spring FIXT, może 
być zastosowany zarówno 
w czasie, jak i po montażu 
sufitu. Dodatkowo, możli
we jest jego usunięcie oraz 
ponowne zastosowanie  ze 
względu na konieczny do
stęp do przestrzeni nadsufi
towej lub dokonanie zmian 
położenia elementów zinte
growanych z sufitem.  

Idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia docinanych płyt przy ścianach  jest nasz 
Wall Spring FIXT, używany zarówno dla profili L, jak i W. System ten może być używany 
dla płyt o wszystkich typach krawędzi, szczególnie dla tych przeznaczonych do two-
rzenia sufitów o konstrukcji ukrytej lub cześciowo ukrytej.  

NACISK NA WYJĄTKOWY WYGLĄD

WŁAŚCIWOŚCI

Reakcja na ogień
A1

Odporność na korozję
B

Środowisko 
W pełni nadaje 
się do recyklingu
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NASZE KLIPSY DOCISKOWE W PEŁNI
ZABEZPIECZAJĄ TWÓJ SUFIT MODUŁOWY

Stworzyliśmy trzy spe
cialne klipsy docisko

we zabezpieczające płyty 
przed przemieszczeniem 
się spowodowanym ude
rzeniami, podmuchami 
powietrza oraz czyszcze
niem płyty.  
 

Każdy z trzech klipsów 
jest specjalnie zaprojek
towany w ten sposób, 
aby powierzchnia jego 
kontaktu z płytą była, jak 
największa, co sprawia, 
że płyta nie jest narażona 
na uszkodzenie. Klipsy 
dociskowe są w pełni 

dopasowane do naszego 
systemu konstrukcji oraz 
obejmują różne rodzaje 
płyt pod względem gru
bości oraz rodzaju krawę
dzi. To pozwala na łatwy 
wybór odpowiedniego 
klipsa.
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PROFIL GŁÓWNY
Zdarza się, iż ustawiając pro
file przyścienne w miejscu 
ich łączenia może powstać 
szczelina, nawet gdy są one 
doskonale docięte pod ką
tem 45 stopni. Używając no
wych osłon narożnikowych 
możesz estetycznie wykoń
czyć narożniki wykonane z 
profili W8x12 i W10x15 bez 
potrzeby docinania ich pod 
kątem 45 stopni.

PERFEKCYJNIE DOPASOWANY
Osłona narożnikowa o szero
kości 15 mm może być użyta 
dla obu profili W. Profile te 

mogą być  stosowane z pły
tami o pięciu rożnych typach 
krawędzi, które są wymienio
ne na wewnętrznej stronie 
profilu. Płaska osłona naroż
nikowa o wymiarze 15 mm 
może być użyta z obu stron 
profilu W. Profil ten współgra 
z 5 różnymi typami krawędzi 
opisanymi na profilu.

Osłony narożnikowe przewi
dziane są dla profili schod
kowych oraz prostych. Osło
ny te występują w dwóch 
wersjach dla narożników 
wewnętrznych oraz ze
wnętrznych.

SZYBKIE I ŁATWE W MONTAŻU
OSŁONY NAROŻNIKOWE 
Wykończenie narożników może okazać się dużym wyzwaniem. Nasze nowe osłony narożnikowe dla pro-
fili W pozwalają zaoszczędzić czas oraz stanowią perfekcyjne wykończenie dla sufitów podwieszanych.

•  Może być użyty 
wewnątrz pomieszczeń o 
wysokich wymaganiach 
środowiskowych, takich 
jak baseny, kuchnie oraz 
pomieszczenia sanitarne

•  Posiada wysoką 
odporność na korozję 

•  Łatwy do montażu oraz 
demontażu

FAKTY



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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