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VYLEPŠILI JSME NAŠE OBLÍBENÉ 
NOSNÉ KONSTRUKCE CHICAGO METALLIC™ T24 A T15 

Tento lehký rám, který byl 
navržen exkluzivně pro 
náš systém Rockfon T24 
XTM, nabízí kromě snadné 
montáže také velmi jed-
noduchou integraci prvků 
pro svítidla a dalších služeb či 
instalací. STRANA 05

LEHKÝ RÁM KOMBINUJE 
SNADNOU INTEGRACI 
SLUŽEB I ATRAKTIVNÍ 

DESIGN 

Díky novince Wall Spring 
FIXT jsou stropní desky za-
jištěny ve své poloze. Per-
fektní řešení, které se snad-
no instaluje a používá.

STRANA 06

ZACHOVÁNÍ 
DESIGNU STROPU

Vyvinuli jsme tři typy 
speciálních zajišťovacích 
klipů, které si hravě poradí 
se čtyřmi nejběžnějšími 
komplikacemi při montáži 
modulárních stropů.

STRANA 07

ZPEVNĚNÍ MODULÁRNÍCH 
STROPŮ POMOCÍ 

ZAJIŠŤOVACÍCH KLIPŮ

Naše nové rohové krytky 
umožní perfektní zakončení 
profilů bez rušivých mezer 
mezi šikmo seříznutými 
profily.

ROHOVÉ KRYTKY PRO 
PERFEKTNÍ ZAKONČENÍ 

A ÚSPORU ČASU

STRANA 07

V reakci na poptávku na trhu a k zajištění snadnější instalace jsme vylepšili  naše 
oblíbené nosné konstrukce Chicago Metallic T24 a T15. Dále představujeme nové a 
chytřejší balení, které zvyšuje využitelnost a funkčnost našich obalů.

OTOČTE NA STRANU 02

Part of the ROCKWOOL Group
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JASNÉ OZNAČENÍ
Nové balení má jasné 
vizuální označení značkou 
Rockfon a typem produk-
tu. Obaly jsou tak snadno 
rozpoznatelné ve skladu i v 
místě instalace.

SNADNÉ PŘENÁŠENÍ I 
OTEVŘENÍ
Díky změně obsahu balení 
je celková hmotnost nyní 
menší než 20 kg a s balením 
tak může snadno manip-

ulovat i jediná osoba, což 
přispívá k úspoře času v 
místě instalace. Přidali jsme 
také unikátní oboustranný 
trhací pruh, díky kterému 
obal otevřete bez nutnosti 
dalších nástrojů. Nehrozí 
tak riziko poškození pro-
filů při jejich vybalování. 
Získáte také lepší přístup k 
profilům pro jejich snadné 
vyjmutí z obalu, ať už v hori-
zontální či vertikální poloze.

DODATEČNÁ OCHRA-
NA A OPTIMALIZO-
VANÝ OBSAH
Dodatečné ochranné prvky 
zabudované v obou kon-
cích obalu chrání profily 
před poškozením během 
přepravy či uskladnění. 
Obal je možné znovu uza-
vřít a s nepoužitými profily 
uložit pro pozdější využití 
například v jiném projektu.

Aby bylo nakupování snad-
né a bez nežádoucích zbyt-
ků po montáži, uzpůsobili 
jsme obsah jednotlivých 
balení. Nyní na každou jed-
nu krabici s hlavními profily 
potřebujete vždy dvě krabi-
ce s příčnými profily.

Provedli jsme hned několik vylepšení obalu nosné 
konstrukce Chicago Metallic T24 a T15, které zjednoduší 
život montážním pracovníkům i distributorům.

PRAKTICKÝ A
FUNKČNÍ OBAL
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1) Najděte unikátní oboustranný trhací pruh.

3) Obaly jsou nyní pevnější a stabilnější.

2) Obal s profily tak snadno otevřete 
bez nutnosti dalších nástrojů.

4) Obal je možné znovu uzavřít 
a uschovat pro pozdější využití.

Pokračování na další stránce



 � Rozšířené možností uspořádání nosné konstrukce s integrací služeb 
a instalací díky zkrácení vzdálenosti mezi montážními sloty ze 
150 mm na 100 mm.

 � Nové trhací pruhy usnadňují přístup k vybalení profilů z obalu.

 � Ergonomický a lehký obal, se kterým snadno manipuluje i jedna osoba.

 � Ochranné prvky na obou koncích obalu chrání profily před poškozením 
během přepravy a uskladnění.

ZLEPŠENÍ V KOSTCE
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Flexibilní montáž 
nosné konstrukce

Aby byla montáž nosné konstrukce co nejj-
ednodušší a současně nebyla omezena její 

funkčnost, zkrátili jsme vzdálenost mezi sloty u 
systémů Chicago Metallic T24 a T15 z původních 
150 mm na 100 mm. Na každém hlavním profilu o 
modulové délce 600 mm je tak nově šest slotů místo 
původních čtyř. Tato změna v uspořádání nosné kon-
strukce přispívá k vyšší flexibilitě při instalaci kon-
strukce kolem stávajících rozvodů či prvků u stropu. 
K zabezpečení stropu tak není nutné žádné extra 
příslušenství. Zkrácení vzdálenosti mezi sloty také 
šetří dobu instalace, neboť eliminuje potřebu indi-
viduálních řešení kolem stávajících prvků a instalací, 
které je nutné řešit až v průběhu samotné montáže. 

VLASTNOSTI

Reakce na požár
A1

Korozní odolnost
B

Životní prostředí 
Plná recyklovatelnost

“Tato změna v uspořádání nosné kon-
strukce přispívá k vyšší flexibilitě při 
instalaci konstrukce kolem stávajících 
rozvodů či prvků u stropu. K zabez-
pečení stropu tak není nutné žádné 
extra příslušenství.”

100mm150mm
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PERFEKTNĚ SKRYTÁ 
KONSTRUKCE
Snadno instalovatelný lehký 
rám, který byl exkluzivně 
navržen pro náš systém 
Rockfon T24 X™ a stropní 
desky s hranou X-edge, 
nabízí maximálně estetické 
a praktické zakončení 

stropu. Výrazně zjednoduší 
také integraci prvků pro 
svítidla i dalších důležitých 
služeb a instalací, aniž by 
byl jakkoli ovlivněn celkový 
vizuální dojem stropu a 
rovněž zcela bez mezer 
mezi rámem a stropními 
deskami.  

KOMPATIBILNÍ A 
FUNKČNÍ DESIGN
Lehký rám pro stropní 
desky s hranou X-edge 
je k dispozici ve dvou 
velikostech, 600x600 mm 
a 625x625mm. Lze jej 
instalovat buď před nebo 
po světlech a ventilaci. 

Lehký rám je kompatibilní 
s širokou škálou systémů 
svítidel od různých výrobců. 

Konečně jsme našli perfektní řešení, které umožňuje snadnou integraci služeb a 
instalací bez nutnosti změny vizuálního designu vašeho stropu.

LEHKÝ RÁM 
KOMBINUJE SNADNOU INTEGRACI 
SLUŽEB I ATRAKTIVNÍ DESIGN

Estetické designové řešení pro 
standardní svítidla a ventilaci.

Hladký přechod mezi 
integrovanými službami / instalacemi 

a stropními deskami.

Lze jej využít s širokou škálou 
standardních systémů svítidel.
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Díky velmi snadné instalaci lze Wall 
Spring FIXT namontovat během 

instalace stropního systému či později.

Systém je uzpůsoben k použití 
s různými typy hran. Chrání celkový 

vizuální dojem stropu.

Wall Spring FIXT působí na obvodovou 
stropní desku rovnoměrným tlakem 

a udržuje ji v požadované poloze.

FAKTA

SKVĚLE ODOLÁVÁ TLAKU
Náš systém Wall Spring FIXT 
je specificky navržen pro 
maximální pevnost a odol-
nost. Velmi snadno se in-
staluje, přičemž jeho funkcí 
je působit rovnoměrným 
tlakem na obvodovou 
stropní desku ze strany 
stěnového profilu a udržo-

vat ji tak v požadované 
poloze. Nevzniká tak žádná 
mezera mezi obvodovými 
deskami a nosným sys-
témem. Díky tomu si stropní 
desky kolem obvodového 
profilu zachovávají svůj 
původní vzhled.

FUNKČNÍ DESIGN
Díky provedení lze Wall 
Spring FIXT instalovat buď 
během montáže stropního 
systému nebo až později. 
Lze jej taky velmi snadno 
odstranit a znovu vrátit 
zpět, je-li nutné získat příst-
up k instalacím v prostoru 
nad stropem. 

Naše novinka Wall Spring FIXT je perfektní řešení k zajištění obvodových stropních 
desek. Lze ji použít pro L-profily i W-profily. I když je možné použít tento způsob za-
jištění pro desky všech typů hran, nejlepších výsledků dosáhnete u částečně skrytých a 
skrytých hran, protože nosný prvek je zapuštěn přímo do desky. 

ZACHOVÁNÍ DESIGNU STROPU

VLASTNOSTI

Reakce na požár
A1

Korozní odolnost
B

Životní prostředí 
Plná recyklovatelnost
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ZPEVNĚNÍ MODULÁRNÍCH STROPŮ
POMOCÍ ZAJIŠŤOVACÍCH KLIPŮ
Vytvořili jsme tři 

speciální zajišťovací 
klipy, které chrání stropní 
desky před vytlačením 
do prostoru nad stropem 
například při čištění nebo 
v důsledku nárazu.  
Každý zajišťovací klip byl 

specificky navržen s co 
největší kontaktní plo-
chou, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné rozložení 
tlaku po celé ploše stro-
pní desky a nedocházelo 
tak k poškození desky. 
Klipy jsou skvěle využitel-

né s našimi nosnými 
konstrukcemi. Hodí se 
také pro širokou škálu 
tlouštěk stropních desek 
a různé hrany. Snadno 
tak najdete klip, který 
bude vhodný pro vaše 
konkrétní využití.
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SESTAVENÍ PROFILŮ
Když spojujete obvodové 
profily, může i mezi doko-
nale seříznutými hranami 
v úhlu 45° vzniknout malá 
mezera. S novými rohovými 
krytkami lze profily W8x12 
a W10x15 v rozích zakončit 
naprosto esteticky, bez nut-
nosti jejich řezání. 

PERFEKTNÍ ZAROVNÁNÍ
15mm širokou plochou ro-
hovou krytku lze použít pro 
obě strany našich W-pro-

filů. W-profil je určen až pro 
pět různých typů hran (viz 
štítek uvnitř profilu).Rohové 
krytky jsou k dispozici pro 
stínovou lištu a rohovou 
(úhlovou) lištu ve vnitřním i 
vnějším provedení.

Vzhledem k robustnímu 
provedení W-profilů zajistí 
kaskádová rohová krytka el-
egantní a hladké zakončení 
W-profilu, dokonce i v 
případě řezu nožem.

ROHOVÉ KRYTKY PRO PERFEKTNÍ ZAKONČENÍ A

ÚSPORU ČASU
Zakončení profilů v rozích může být někdy komplikované. Naše nové rohové krytky určené pro 
W-profily šetří váš čas a pomohou vytvořit perfektní zakončení konstrukce pro váš podhled.

•  Klipy je možné použít v 
náročném interiérovém 
prostředí, jako např. v 
bazénech, kuchyních či 
sanitárních místnostech

•  Klipy mají zvýšenou 
korozní odolnost

•  Snadno se montují i 
demontují

FAKTA



Rockfon® je registrovaná ochranná 
známka skupiny ROCKWOOL.
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Tel. (+420) 702 200 892
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