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Nasza nowa konstrukcja Matt White 11 

o matowo białym kolorze jest dostępna dla 

pełnego zestawu konstrukcji, zapewniając 

idealne dopasowanie koloru konstrukcji do 

montowanych płyt akustycznych. 

Unikalna powierzchnia konstrukcji Matt White 

11 w łatwy sposób zmniejsza wizualną różnicę 

pomiędzy nią, a białymi płytami. Dzięki temu 

możliwe jest uzyskanie eleganckiej i niemal 

monolitycznej powierzchni sufitu stosując 

standardowe płyty akustyczne  

w atrakcyjnym przedziale cenowym.

...więcej na stronie 2.

Part of the ROCKWOOL Group
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Idealne rozwiązanie Wall
Spring FIXT zapewnia utrzymanie
płyty we właściwym położeniu.

Nasze nowe filmy instruktażowe w wersji
3D przybliżą bardziej niż kiedykolwiek
rozwiązania montażowe systemów
Rockfon. Pokazują krok po kroku, jak 
zastosować rozwiązania akustyczne w 
praktyce.

STRONA 4

PEWNOŚĆ 
ROZWIĄZANIA

MONTAŻ KROK  
PO KROKU

JEDYNA W SWOIM RODZAJU:
 UNIKALNIE DOPASOWANA DO POWIERZCHNI 

BIAŁO-MATOWA KONSTRUKCJA
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Matowa biel
Od zawsze kolor konstrukcji był piętą 
achillesową w stworzeniu modularnego, 
idealnie jednolitego, białego sufitu. 
Sposób wykończenia widocznej 
powierzchni konstrukcji ma wpływ na 
jej wizualny efekt końcowy. Konstrukcja 
widoczna lub częściowo ukryta może 
przy złym świetle wyglądać na bardziej 
szarą, niż jest w rzeczywistości, a 
tym samym różnić się kolorem od 
zamontowanych płyt akustycznych.

Wzbogacony design
Nowa matowa, biała konstrukcja 
charakteryzująca się jednostką połysku 

2, zarówno pod kątem 60°, jak i 85° w 
połączeniu ze współczynnikiem bieli L 93 
jest najjaśniejszą i najbardziej matową 
konstrukcją dostępną w systemie T15 i 
T24, włączając profile obwodowe L i W.

Nasza matowa, biała konstrukcja 
zmniejsza odbicie światła, które 
w standardowych systemach 
podwieszanych prowadzi do zaburzenia 
bieli przez odbicie kolorów otaczających 
ścian.

Powierzchnia naszych matowych, 
białych systemów znacząco redukuje 
odbicia, które tradycyjnie występują 

na metalowych powierzchniach, 
poprzez rozpraszanie światła. Tłumienie 
rozchodzenia się światła przy kącie 
krytycznym utrzymuje odbicie światła na 
minimalnym poziomie. Ta ważna cecha 
sprawia, iż   konstrukcja podwieszana 
pozostaje biały przy każdym kącie 
padania światła. Dzięki temu jest ona 
idealnym rozwiązaniem zarówno dla 
systemów z konstrukcją częściowo
ukrytą, jak i widoczną.

Nasza nowa, biała, matowa konstrukcja 
daje możliwość tworzenia, eleganckiego, 
białego sufitu modularnego w 
przystępnym zakresie cenowym.

Konstrukcja Matt White
UNIKALNE OSIĄGNIĘCIE

Nierzucający się w oczy system, który 
idealnie nadaje się do rozwiązań z 

konstrukcją widoczną i/lub częściowo ukrytą.

Dostępny w systemie T15 i T24,  
włączając profile obwodowe L i W. 

Przystępne cenowo, eleganckie rozwiązanie 
z super matowym, białym wykończeniem.

Matt White w skrócie

Właściwości

Reakcja na ogień
A1

Wygląd
Wartość L: 93
Połysk: 2 pod kątem
60° i 85° stopni

Odporność na korozję
B

Środowisko
W pełni nadaje  

się do recyklingu

Matt White 11 zakres produktów

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790

Chicago Metallic™ Profil W

W8 x 12 / W10 x 15

Chicago Metallic™ Profil L

L24 x 24 / L19 x 24 

Na poniższych zdjęciach prezentujemy
zamontowaną konstrukcję Chicago
Metallic Matt White 11. Pomiędzy
czterema (4) płytami została użyta
standardowa konstrukcja.

Zobacz, jak konstrukcja Matt White 
11 pozostaje biała bez względu na 
kąt patrzenia, nie odbija krytycznego 
światła, nie wygląda szaro.
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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.

Właściwości

Reakcja na ogień
A1

Odporność na korozję
B

Środowisko
W pełni nadaje  
się do recyklingu

NACISK NA WYJĄTKOWY WYGLĄD
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 tworzenia sufitów o konstrukcji ukrytej lub cześciowo ukrytej.  

STABILNOŚĆ POŁOŻENIA PŁYTY
Nasz Wall Spring FIXT został specjalnie 
zaprojektowany z myślą o idealnym wyglądzie i 
bezpieczeństwie użytkowania. Siła sprężystości 
Wall Spring FIXT gwarantuje optymalny docisk 
docinanej płyty przy ścianie do konstrukcji 
sufitu,  a tym samym zapewnia jej niezmie
nność położenia. Eliminujemy w ten sposób 
wpływ czynników zewnętrznych na płytę, takich 
jak zmiany ciśnienia, wibracje lub przesunięcia 
spowodowane sprzątaniem.

Wall Spring FIXT jest łatwy i szybki w montażu  
mocowany jest wraz z profilem obwodowym.

FUNKCJONALNY DESIGN
Za sprawą  swojej konstrukcji Wall Spring FIXT, 
może być zastosowany zarówno w czasie, jak 
i po montażu sufitu. Dodatkowo, możliwe jest 
jego usunięcie oraz ponowne zastosowanie  ze 
względu na konieczny dostęp do przestrzeni 
nadsufitowej lub dokonanie zmian położenia 
elementów zintegrowanych z sufitem.  

FAKTY
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Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

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

Poruszamy trzeci wymiar
Z początkiem tego roku zaczęliśmy 
wydawanie naszych nowych filmów 
montażowych. Rozpoczęliśmy od 
pokazania naszego akustycznego, 
sufitowego systemu Rockfon® 
System T24 X™ w układzie jedno i 
dwuwarstwowym. Nowe filmy 3D 
doskonale prezentują wszystkie 
etapy montażu naszego topowego 
rozwiązania o konstrukcji ukrytej. Daje 
ono możliwość  stworzenia wyjątkowo 
eleganckiego sufitu.

Pogłębiony instruktaż  
montażu w 3D
W celu wyraźnego uchwycenia każdego 
szczegółu związanego z montażem 
naszych systemów, zdecydowaliśmy 
się wydać nasze filmy instruktażowe 
w wersji 3D. Filmy te są doskonałym 
uzupełnieniem opisów systemów. 

Film 3D pokazuje z najwyższą precyzją 
wszelkie czynności związane z montażem 
oraz relacją przestrzenną, co czyni go 
doskonałym przewodnikiem w zakresie 
montażu.

Nowości
Niedawno wydaliśmy nowy film 
montażowy w wersji 3D. Pokazuje on 
montaż oraz potenciał zastosowania 
produktu Rockfon® System Eclipse™ 
Island.

W krótce 
Nieustannie aktualizujemy naszą 
kolekcję filmów montażowych, dlatego 
koniecznie śledź nas na YouTube.

W 2018 zaplanowaliśmy wydanie 
kolejnych filmów montażowych dla 
systemów Rockfon, zostań z nami.

Nasze nowe filmy wideo powstały po to, aby przybliżyć montaż systemów Rockfon krok po kroku.

CZYNIMY MONTAŻ
 Ł AT W I E J S Z Y M

Dodatkowe narzędzie  
do opisu systemu.

Przewodnik wysokiej  
jakości wizualnej.

Uchwycenie ruchu i  
relacji przestrzennych.


