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Vårt nye matte hvite profilsystem 
Matt White 11 har en unik matt, hvit 
overflate, som reduserer den visuelle 
kontrasten mellom profilsystemet og 
de hvite himlingsplatene. Overflaten 
på profilene gir en perfekt fargematch 
mellom profilsystemet og de matte hvite 
akustikkplatene og fås både som T15 
og T24 profilsystemer. Den nye matte 
overflaten gir et elegant og nesten 
ensartet uttrykk i himlingen med de nye 
matte hvite profilsystemene.

...les mer på side 2.
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Vi har utvidet vårt tilbud av 
veggabsorbenter med en ny rammeløs 
versjon, slik at du kan skape ditt eget 
perfekte rom.

Med våre nye 3D-animerte 
installasjonsvideoer har du aldri 
kommet nærmere inn på installasjonen 
av Rockfon himlingsystemer. Vår 
3D-animasjonsvideo viser deg hvordan 
du enkelt og raskt installerer våre 
akustiske løsninger. SIDE 4

KREATIVE MULIGHETER MED 
NYE VEGGABSORBENTER

DU KOMMER NÆRMERE  
INN PÅ INSTALLASJONEN

DET ULTIMATE
 NYE MATTE HVITE 
PROFILSYSTEMET

SIDE 3

Part of the ROCKWOOL Group
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Matt hvithet
Overflatefinish i et profilsystem kan, ved 
feil lysinnfall, plukke opp farger fra det 
omkringliggende miljøet, og det kan få 
overflaten til å se mer grå enn hvit ut. 
Det forstyrrer den visuelle fremtoningen 
av en himling. Derfor er det
viktig at også fargen i profilsystemet 
tas i betraktning, når man ønsker den 
perfekte modulære, hvite himlingen.

Et beriket design
Det nye, matte hvite profilsystemet har 
en glansenhet på 2 ved en 60°-vinkel og 
3 ved en 85°-vinkel, og dette
kombinert med en L-verdi på 93,5 
gjør det til vårt hviteste og mest matte 
profilsystem. Det fås i både T15- og
T24-profilsystem og med et sortiment av 
både kant- og skyggefugeprofiler. 

Den unike matte overflaten på våre 
nye profilsystemer reduserer drastisk 
refleksjoner, som tradisjonelt kan 
forekomme på standard profilsystemer. 
Overflaten forblir matt selv under den 
kritiske vinkelen på 85°, som gjør at 
lysrefleksjonen holdes på et minimum. 
Denne viktige designfunksjonen gjør at 
ditt hvite profilsystem forblir hvitt ved 
alle vinkler, hvilket gjør det til en perfekt 
løsning for både delvis skjulte og synlige 
løsninger.

Det matte hvite profilsystemet

EN UNIK NYHET

Passer perfekt til synlige eller delvis 
skjulte profilsystemer samt som 

kantløsning til skjult system.

Fås i et komplett utvalg som T15- og 
T24-profilsystem med skyggefuge- 

og kantprofiler.

En elegant løsning, som gir en super 
matt hvit finish av toppkvalitet.

Kort om Matt White:

Egenskaper
Reaksjon på 
brann
A1

Visuelt utseende
L-verdi: 93,5
Glans: 2 ved 60°-vinkel 
og 2 ved 85°-vinkel

Korrosjonsbestandighet
B

Miljø
Fullt ut  

gjenanvendelig

Matt White 11 Produktsortiment

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

Chicago Metallic™ skyggefugeprofiler

W8 x 12 / W10 x 15

Chicago Metallic™ kantprofiler

L24 x 24

På bildene har vi installert vårt Chicago 
Metallic Matt White 11 profilsystem,  
men erstattet profilsystemet mellom 4 
plater med et standard profilsystem.

Se hvordan Matt White 11 profilsystemet 
forblir hvitt ved alle vinkler, og hvordan 
det ikke reflekterer kritisk lys eller fremstår 
som grått.
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MONTERT AKUSTIKK
Rockfon Eclipse® veggabsorbent er 
en utvidelse av vår populære Rockfon 
Eclipse®-familie. Med sin glatte, matte, 
superhvite overflate og skarpe A-kant 
utvider denne nye veggabsorbenten ditt 
univers av designmuligheter og gir deg 
friheten til selv å skape akustisk komfort 
og en dekorativ løsning. 

DESIGN UTEN GRENSER
Denne rammeløse veggabsorbenten 
er perfekt til både nybygg og 
renoveringsprosjekter. Den fås i to 
monteringsdybder, slik at man kan skape 
kreative løsninger med forskjellige 
monteringer og dybder, hvilket gir 
estetisk finesse og kompleksitet.
Rockfon Eclipse veggabsorbent er en 
attraktiv og høytytende akustikkløsning 
som forbedrer romakustikken og 
samtidig skaper et stilfullt design.

Egenskaper for monteringssett

Korrosjonsbestandighet
B

Miljø
Fullt ut gjenanvendelig

Reaksjon på brann
A1

EN NY KREATIV
VEGGABSORBENTLØSNING

 - Ubegrensede designmuligheter

 - Enkel og rask installasjon

 -  Er meget velegnet til ettermontering 
for å forbedre akustikken

FAKTA

INDIVIDUELLE 
UTTRYKKSMULIGHETER
Rockfon Eclipse veggabsorbenter fås i 
mange farger og geometriske former. 
De to monteringssettene gjør det enkelt 
og raskt å installere veggabsorbentene, 
og de kan monteres på forskjellige 
underlag (betong, tre, stål).

Rockfon Eclipse monteringssettet 
til direkte veggmontering har 
henholdsvis en avstand på 15 mm og 
65 mm fra underlaget til baksiden av 
veggabsorbenten.

Avstand 15 mm
fra veggen

Avstand 65 mm
fra veggen
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Vi blir 3-dimensjonelle
Vi introduserte tidligere i år våre nye 
installasjonsvideoer. Vi begynte med 
utgivelsen av vårt Rockfon® System 
T24 X™ som enkeltnivå og dobbeltnivå 
akustisk himlingsystem. Disse 
3D-animasjonsvideoene viser på en 
perfekt måte hvert trinn i installasjonen 
av vår avanserte, skjulte løsning.

3D-optimert installasjon og dybde
For tydelig å fange opp enhver detalj 
og nyanse i installasjonen av våre 
himlingsystemer har vi besluttet 
å utgi våre installasjonsvideoer i 
3D-animasjon. Som en tilføyelse til 
våre systembeskrivelser kan du nå se 
installasjonen av våre opphengsystemer 
og plater. Videoene inneholder 
sekvenser med detaljert forklaring 
og 3D-animasjoner for å bedre forstå 
installasjonen.

Aktuelle utgivelser
Vi har nylig utgitt to nye 
installasjonsvideoer i 3D-animasjon. Den 
første introduserer installasjonen og det 
kreative potensialet ved vår rammeløse 
veggabsorbent, Rockfon® System 
Eclipse™ Wall, det nyeste medlemmet 
av vår Rockfon Eclipse-familie, og den 
siste presenterer vår Rockfon® System 
Eclipse™ Island.

Nye videoer er på vei
Vi utvikler stadig nye videoer, så husk 
å følge oss på vår YouTube -kanal. I 
2018 har vi planlagt utsendelse av flere 
Rockfon systeminstallasjonsvideoer, så 
følg med.

Med våre nye installasjonsvideoer kommer du nærmere inn på installasjonen av våre Rockfon systemer enn noen gang tidligere.

 NÅ KOMMER DU NÆRMERE
 INN PÅ INSTALLASJONEN

Et ekstra verktøy til  
våre systembeskrivelser.

Visuell guiding. Viser installasjonen ”step by step”.


