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NADAJ NIEPOWTARZALNY
STYL SWOJEMU SUFITOWI
Rockfon System® Ultraline E™ to funkcjonalny system sufitowy, który zapewnia wyjątkową stabilność
i jakość konstrukcji. Ten wielofunkcyjny system oparty na konstrukcji Chicago Metallic ™ Ultraline
3500 nadaje sufitom elegancki oraz liniowy wyraz, który może zostać spotęgowany przez użycie
różnorodnych kombinacji kolorystycznych.

STRONA 3

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Klips DLC może być użyty do budowy
ramy wokół instalacji związanej z sufitem
lub do tworzenia ramion podpierających
zintegrowane z sufitem elementy instalacji.

STRONA 3

PODCINANIE KRAWĘDZI

W celu uniknięcia problemów z montażem
skrajnych płyt przy ścianie opracowaliśmy
specialny nóż do podcinania krawędzi X po
niewidocznej stronie, aby dać Ci dodatkowe
25 mm przestrzeni montażowej bez wpływu
na wygląd widocznej strony.

STRONA 4

NIESTANDARDOWE
MODYFIKACJE
Zastosuj nasze łączniki do profili T, aby
tworzyć szybkie i łatwe rozwiązania,
które dadzą Ci możliwość wykonania
niestandardowych modułów.

STRONA 4

Part of the ROCKWOOL Group
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ATRAKCYJNY CENOWO, SOLIDNY
I ELEGANCKI SYSTEM SUFITOWY
Rockfon System Ultraline E ™ to solidny, wielofunkcyjny system składający się z konstrukcji Chicago Metallic ™
Ultraline 3500 oraz prostokątnej płyty o prostej krawędzi. System ten nadaje sufitom elegancki oraz liniowy
wyraz, który może zostać spotęgowany różnorodnością użytych kombinacji kolorystycznych. Może być mocowany
bezpośrednio do stropu lub podwieszony pod nim na pewnej wysokości.

Szczelina montażowa

Profile główne oraz profile poprzeczne
w konstrukcji Chicago Metallic Ultraline
3500 wyróżniają się wąską szczeliną,
która umożliwia kombinację kolorów:
biały/czarny, szary/czarny, czarny/czarny
oraz biały/biały.
Dzięki specialnym nacięciom w
miejscach łączenia profili ze sobą
konstrukcja staje się wizualnie płynna,
nieprzerwana. Wąskie szczeliny dają
również możliwość integracji sufitu ze
ściankami działowymi, oświetleniem
przesuwnym i znakami. Osiąga się to
poprzez użycie przesuwnej śruby T lub
przesuwnego zaczepu z PVC. Czyni to
powyższy system idealnym w użyciu w
sklepach i obiektach handlowych, gdzie
często zawieszane są oznakowania alejek
w okolicach sufitu lub na korytarzach
wskazując najbliższe wyjścia ogniowe.

Niepowtarzalny sufit,
designerski styl

Profile główne i/lub profile poprzeczne
mogą być wykonane na życzenie
ze specjalną podziałką otworów
montażowych, tzw. slotów i/lub nacięć
po jednej stronie profilu lub po obu
stronach naprzemiennie.
System Chicago Metallic Ultraline 1200
jest dostępny w dwóch wersjach: jedna
z nacięciem w profilu poprzecznym 1200
mm na wejściu profilu 600 mm - moduł
600 x 600. Druga, bez nacięcia w profilu
poprzecznym 1200 mm - moduł 1200 x
600 lub większym.
Jeśli przez pomykę zakupiłeś profil
poprzeczny Chicago Metallic Ultraline
1200 z nacięciem, oferujemy osłony
ukrywające nacięcia w tych profilach.
Aby zachować ostre i proste wykończenie
podczas przycinania profilu głównego i
poprzecznego zalecamy użycie szlifierki.

Sprawdź naszą
kolekcję filmów
montażowych
Nieustannie
aktualizujemy naszą
kolekcję filmów
montażowych. Zobacz
nasze ostatnie video
Rockfon System
Ultraline E oraz śledź
nas na naszym kanale
YouTube.
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Wolność projektowania dzięki
kolorom i ich kontrastom w dwóch
kierunkach

Funkcjonalny system do
mocowania oznakowań oraz
komunikatów bezpieczeństwa

Każda płyta jest łatwa w
demontażu w celu uzyskania
dostępu do instalacji sufitowych
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Rzut z góry na sufit: Klips DLC użyty do zbudowania
ramki wokół przeszkód w pokoju.

Rzut z dołu na sufit: Klips DLC użyty do zbudowania
podpory rurociągu.

Rzut z góry na sufit: Klips DLC użyty do zbudowania
mocowania oprawy oświetleniowej.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ - STWORZONY DO WIELU ZADAŃ
System Rockfon® T24 X DLC ™ to system sufitowy stworzony dla płyt o krawędzi X, które są dostępne w
szerokim asortymencie: Rockfon® Sonar®, Rockfon Blanka®, Rockfon Color-all® i wiele innych. System składa się z
dwuwarstwowej konstrukcji nośnej. Górną i dolną warstwę konstrukcji połączono specjalnie zaprojektowanymi
klipsami DLC zapewniającymi sufitowi zwiększoną stabilność oraz łatwy montaż płyt dużego formatu. Klips ten jest
uniwersalnym elementem, który może być zastosowany w konstrukcji Chicago Metallic T24 i Chicago Metallic T15.
BUDOWANIE MOSTÓW

RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE OBCIĄŻENIA
głównego na daną długość i podwieś Dodatkową przydatną funkcją klipsa
go pod stropem. Tak podwieszony
DLC jest to, że może być użyty do
profil główny powinien sięgać od
zamocowania ramion wspierających
jednej do drugiej strony przeszkody
zamontowane w suficie elementy
tworząc most.
instalacji. Klips umożliwia zamontowanie
dodatkowego profilu T powyżej profilu T
sufitu podwieszanego, przyczyniając się
2 Przymocuj profil główny sufitu
do rozłożenia ciężaru elementu instalacji
podwieszanego do profilu na wiekszą powierzchnię sufitu. W ten
mostu używając klipsa DLC.
sposób płyta nie jest bezpośrednio
obciążona, a ciężar elementu instalacji jest
3 Teraz możesz zamocować
równomiernie rozłożony na konstrukcji.
konstrukcję oraz płyty.

1 Rozpocznij od docięcia profilu

Wykonanie ram wokół rurociągów, rur
lub kolumn może być czasochłonnym
i kosztownym elementem sufitu
podwieszanego. Z wykorzystaniem
Klipsa DLC montaż sufitu modułowego
nawet wokół trudnych miejsc nie jest
problemem.

Może być używany z konstrukcją
Chicago Metallic T24 oraz
Chicago Metallic T15

Idealny do wykonania obejść
przy wykonaniu sufitu

Służy do tworzenia ramion
podpierających elementy instalacji

Właściwości
Reakcja na ogień

Odporność na korozję

Środowisko

A1

B

W pełni nadaje
się do recyklingu

Dopuszczalne
obciążenie
konstrukcji
20 kilo
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Wykonaj łatwe,
szybkie i niestandardowe
modyfikac je w Twoim suficie
Łatwy i prosty w użyciu, łącznik
do profili T Chicago Metallic jest
idealnym rozwiązaniem do tworzenia
bezpiecznych adaptacji w każdym
miejscu eliminując potrzebę
stosowania prowizorycznych środków.

Perfekcyjne
wykończenie - Noż do
podcinania krawędzi X
po niewidocznej stronie

Jest to ekonomiczne rozwiązanie,
które może być używane ze wszystkimi
profilami głównymi oraz poprzecznymi
Chicago Metallic. Łączniki T są
stosowane w celu bezpiecznego,

Profile poprzeczne, które są ściśle
dopasowane do ścian, często
sprawiają, iż montaż skrajnych płyt
przy ścianach jest utrudniony oraz
może wpłynać na końcowy efekt
wizualny.

prostopadłego połączenia jednego
z drugim, w miejscu gdzie nie ma
dostępnych otworów montażowych,
tzw. slotów. Łączniki te są również
idealne tam, gdzie występuje potrzeba
wzmocnienia konstrukcji. Mogą by
mocowane za pomocą wkrętów
zapewniając dodatkową stabilność.
W zależności od Twoich potrzeb
oferujemy łączniki T do wykonania
jedno lub dwustronnych połączeń.

W celu uniknięcia wyżej wymienionych
problemów opracowaliśmy specialny
nóż do podcinania krawędzi X (również
M i Z), który zapewnia dodatkowe 25
mm przestrzeni montażowej. Nóż do
podcinania krawędzi X działa poprzez
usunięcie tylnej strony przy krawędzi,
nie niszcząc przedniej strony płyty,
umożliwiając łatwe wsunięcie płyty
powyżej profilu poprzecznego i profilu
obwodowego.

Łatwy i szybki w montażu

Możliwość łączenia profili T w każdym
miejscu konstrukcji

Kompatybilny ze wszystkimi profilami
Chicago Metallic (o wysokości 38 mm)

Właściwości
Reakcja na ogień

Odporność na korozję

Środowisko

A1

B

W pełni nadaje się
do recyklingu
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