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ROCKFON CHICAGO METALLIC® 
SKYGGEFUGEPROFILER ER 
FLEKSIBLE, ELEGANTE OG STERKE

Vårt estetisk tiltalende 
Chicago Metallic® Bandraster 
profilsystem gir mulighet 
for fleksible, modulbaserte 
løsninger i store, åpne rom.

SIDE 02

MODULBASERTE 
LØSNINGER

Våre tre nye Chicago 
Metallic® F-profiler sparer 
tid under monteringen og 
er pene overganger mellom 
nivåer.

SIDE 03

F-PROFILER SPARER TID

Vårt Chicago Metallic® 
T24 profilsystem med høy 
korrosjonsbestandighet er 
perfekt til fuktige omgivel-
ser, hvor det kreves ekstra 
korrosjonsbeskyttelse.

SIDE 04

T24 PROFILSYSTEM EKSTRA 
KORROSJONSBESTANDIG

Chicago Metallic® over-
gangsprofiler finnes i 
mange forskjellige former 
og størrelser til overganger 
uten synlige skjøter, f.eks. 
mellom modul og monolit-
tiske himlingsystemer.

OVERGANGSPROFILER 
UTJEVNER FORSKJELLER

SIDE 04

Skyggefugeprofiler 812 og 
1015 har en synlig kant på 
15 mm, som passer perfekt 
til våre profilsystemer. Fra 
2017 blir de tilgjengelig 
med hjørnedeksler. Disse 
kantprofilene gjør installa-
sjonen av Rockfon himlings-
plater enkel og fleksibel, og 
de er et godt alternativ til 

Chicago Metallic® kantprofil 
med plastbrikker.

ENKELT OG FLEKSIBELT
Skyggefugeprofiler er ut-
viklet for å passe sammen 
med flere typer kanter til
Rockfon himlingsplater enn 
tidligere. På innsiden av 
profilene finnes det trykte 

markeringer som viser fes-
tepunkter og hvilken side 
av skyggefugeprofilen som 
er kompatibel med ulike 
kanter, slik at man reduserer 
antall feil under monterin-
gen.

ELEGANT STYRKE
På grunn av utformingen av 

skyggefugeprofilen, er de 
mindre bøyelige.
Dette i kombinasjon med 
skyggeeffekten, bidrar til 
å redusere synligheten 
av ujevne flater og bidrar 
til en mer elegant finish. I 
tillegg har skyggefugepro-
filene brannklasse A1 og  
korrosjonsklasse B.

Elegante skyggefugeprofiler tilpasset ulike 
kanter til Rockfon himlingsplater

Egnet for ujevne veggoverflater på 
grunn av skyggefugeprofilens styrke 
og skyggeeffekt

Med trykte markeringer som 
viser festepunkter og kompatible 
kanttyper
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MODULBASERTE ROM ER NØKKELEN

PRAKTISK MODULDESIGN
Det spesielle med Chicago 
Metallic Bandraster pro-
filsystem er at det gir et ele-
gant uttrykk til himlingen, 
samtidig som løsningen 
gir mulighet for å bruke 
modulbaserte løsninger i 
store åpne rom, ettersom 
det er mulig å montere eller 
endre skillevegger i Chicago 
Metallic Bandraster, uten å 
måtte endre selve profilsys-
temet. Denne løsningen 
er perfekt i bygninger der 
behovet for plass endres 
over tid.

ENESTÅENDE BRUKSMESSIG 
DESIGN
Chicago Metallic Bandraster 
profilsystem går ikke på 
bekostning av det ende-
lige visuelle uttrykket i et 

rom, men bidrar derimot 
til å inkludere variasjoner 
i store åpne rom. Flere uli-
ke kanttyper kan brukes til 
profilsystemet, slik at man 
oppnår ulike uttrykk. Dette 
kan for eksempel være den 
enkle og praktiske A-kan-
ten, kombinert med en mer 
moderne og estetisk skjult 
D-kant på langsiden og 
den enkelt demonterbare 
A-kanten på kortsiden. Ban-
draster-profilene er også 

velegnet for bruk i korri-
dorer, hvor lange og brede 
plater kan tilføre dybde til et 
rom. I tillegg er det mulig å 
montere belysning og skil-
ter i himlingen, noe det ofte 
er behov for i korridorer.

LYDISOLERING
For å motvirke effektene 
av støy som overføres over 
skillevegger, kan Bandras-
ter-løsningen kombineres 
med Rockfon® Soundstop™, 

for å forbedre brannsikker-
het og lydisolering. Dette 
gir mulighet for konfiden-
sielle samtaler, uten at det 
går på bekostning av det 
estetiske uttrykket i rom-
met. Hver plate er fullt de-
monterbar, for rask og enkel 
tilgang til alle installasjoner. 
Chicago Metallic Bandraster 
profilsystem kommer med 
30 års garanti ved installa-
sjon av både Rockfon plater 
og Rockfon profilsystem.

 � Et profilsystem spesielt 
tilpasset åpne arealer, hvor 
bruken av skillevegger gjør 
det enkelt å tilpasse arealet 
etter behov.

 � Systemet er laget for å passe 
til flere ulike typer kanter, 
og gir dermed brukerne 
fleksibilitet i valg av visuelt 
uttrykk. 

 � Hver plate kan demonteres, 
for rask og enkel tilgang til 
installasjoner i himlingen.

Chicago Metallic® Bandraster profilsystem gir et elegant uttrykk til store, åpne rom, høy 
designfleksibilitet og enkel tilgang til skjulte installasjoner.
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F-PROFILER 
ER KOSTNADS- OG TIDSEFFEKTIVE
KREVER MINDRE ARBEID
Chicago Metallic® 
F-profilene er enkle å til-
passe på stedet, og de er 
dermed et kostnadseffektivt 
valg hvis man ønsker varia-
sjoner i himlingsnivåene, for 
eksempel hvis man ønsker å 
montere lysinstallasjoner. 
Det finnes tre typer F-pro-
filer, som alle er utviklet for 
å passe de mest vanlige 
plateoppbygningene og 
platetykkelsene. 

EN FORBEDRET PROFIL
De nye profilene er forbe-
dret med mindre synlige 
kanter og vertikale sider 
for et mer estetisk uttrykk. 
F-profilene har en perfekt 
fargematch med Chicago 
Metallic profilsystemet, for 
et ubrutt visuelt uttrykk. 
Profilene har brannklasse A1 
og korrosjonsbestandighet i 
klasse B.

YTELSE

Reaksjon på brann
A1

Korrosjonsbestandighet
B

Miljø 
Fullt ut gjenanvendelig
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ENKEL Å TILPASSE PÅ STEDET OG TILPASSE TIL BESTEMTE MÅL

GIR EN PERFEKT FARGEMATCH MED CHICAGO METALLIC 
PROFILER FOR ET JEVNT VISUELT UTTRYKK 

ET KOSTNADSEFFEKTIVT VALG FOR MODULHIMLINGER 
MED NIVÅFORSKJELLER
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KREVENDE MILJØER
Chicago Metallic T24 ECR 
profilsystem med tilbehør 
er perfekt for krevende 
innendørsmiljøer som 
svømmebasseng, kjøkken 
og sanitærrom. Profilsys-
temet finnes med korro-
sjonsbeskyttelse klasse D 
for de fleste bruksområde-
ne. For å sikre integriteten 
til profilsystemet, skal det 
brukes i kombinasjon med 
spesifikt ECR-tilbehør (En-
hanced Corrosion Resistan-
ce).

T24 PROFILSYSTEMET ER 
STERKERE ENN NOEN GANG
Chicago Metallic T24 D2890 
ECR profilsystem har ekstra 

beskyttelse mot korrosjon 
pga. sitt dobbeltsidige lag 
med 275 gram sink per 
m2, i tillegg til et tosidig 
polyesterbelegg på 25μ. 
Dette betyr at D2890 tilbyr 
et system som tåler spesielt 
farlige og krevende miljøer 
ved eksponering for fuktig-
het, damp og temperatu-
rendringer som kan endre 
himlingens holdbarhet.

PRAKTISK OG ELEGANT
Systemet er tilgjengelig i 
standard hvitt og passer til 
flere Rockfon kanter med 
både synlig profilsystem 
og delvis skjulte himlings-
løsninger. Med ECR-pro-
filsystemet kan du enkelt 

demontere en plate for rask 
tilgang til installasjoner i 
himlingen.

CHICAGO METALLIC® T24 ECR PROFILSYSTEM 
ER EKSTRA KORROSJONSBESTANDIG

OVERGANGSPROFILER 
SKAPER EN JEVN OVERGANG
Forskjeller utjevnes og 
krever ingen spesialløsnin-
ger: Vårt brede sortiment av 
Chicago Metallic® alumini-
umsprofiler gir en overgang 
mellom modulhimlinger 
og monolittiske himlinger, 
uten å gi synlige skjøter. De 
finnes i standard hvit som 
perfekt matcher vårt Chica-
go Metallic profilsortiment. 
Våre overgangsprofiler
av aluminium er designet 
for å skjule ulike kanttyper, 
material, tykkelser og over-
ganger. Aluminiumsprofi-
lene er perfekt tilpasset til 

Rockfon E og X-kanter, samt 
Rockfon® Mono® Acoustic.

FAKTA

Egnet til krevende 
miljøer slik som 
svømmehaller, kjøkken 
og sanitærrom

Er ekstra 
korrosjonsbestandig 
klasse D

Platene kan demonteres 
for rask og enkel tilgang 
til installasjoner i 
himlingen.

UTVIKLET FOR OVERGANG 
MELLOM MODULBASERTE OG 

MONOLITTISKE HIMLINGER, 
UTEN SYNLIGE SKJØTER.

DESIGNET FOR Å PASSE 
SAMMEN MED ULIKE 
KANTER, MATERIALER, 
TYKKELSER OG SKJØTER.
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