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Onze nieuwe Wall Spring 
FIXT, een perfecte oplos-
sing die gemakkelijk te 
monteren is, houdt uw pla-
fondpaneel in de gewenste 
positie.
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HET PLAFOND BLIJFT NETJES 
OP ZIJN PLAATS

Met onze nieuwe afdek-
kapjes krijgt u een mooie 
profielafwerking zonder 
dat u zich druk hoeft te 
maken over randprofielen 
die in verstek moeten 
worden bewerkt.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
AFDEKKAPJES GARANDEREN 

SNELLE MONTAGE
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Rockfon heeft twee nieuwe 
ophangsets ontwikkeld die 
ideaal zijn voor de akoes-
tische eilanden van Rockfon. 
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ONOPVALLENDE 
OPHANGCONSTRUCTIE

We hebben drie speciale 
opwaaiveren ontwikkeld 
die u helpen vier belang- 
rijke struikelblokken te 
overwinnen bij het gebruik 
van systeemplafonds.
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ONZE OPWAAIVEREN HOUDEN 
UW SYSTEEMPLAFOND OP 

ZIJN PLAATS

PERFECT VERBORGEN ONTWERP
Het montagevriendelijke lichtframe voor ons plafond met 
X-kantafwerking, dat exclusief voor ons Rockfon System 
T24 X™ werd gemaakt, past perfect in het ophangsysteem. 
Het resultaat? Een esthetische én praktische afwerking. 
Deze oplossing maakt een vlotte installatie mogelijk van 
zowel een lichtframe als andere belangrijke technische 
voorzieningen zonder afbreuk te doen aan de visuele 
afwerking van het volledige plafond. Bovendien sluit 
het lichtframe nauw aan op het plafondpaneel met 
X-kantafwerking.

COMPATIBEL EN FUNCTIONEEL ONTWERP
Het lichtframe voor ons plafond met X-kantafwerking 
is in twee maten verkrijgbaar (600 x 600 mm en 625 
x 625  mm) en kan zowel vóór als na de installatie van 
standaard verlichtingsarmaturen en de elementen van het 
ventilatiesysteem worden geïnstalleerd. Het lichtframe is 
te combineren met een hele reeks verlichtingsoplossingen 
van verschillende fabrikanten.

Op zoek naar de perfecte oplossing om technische voorzieningen in te bouwen zonder dat dit gevolgen heeft voor 
het visuele ontwerp van uw plafond? Stop gerust met zoeken.

Esthetische designoplossing voor standaard 
verlichtingsarmaturen en technische ventilatievoorzieningen.

Soepele overgang tussen de geïntegreerde  
technische voorzieningen en de plafondpanelen  
met X-kantafwerking. 

Dit product kan in een brede waaier van standaard 
verlichtingsoplossingen worden gebruikt.

LICHTFRAME 
COMBINEERT INBOUWGEMAK MET PRACHTIG ONTWERP

Part of the ROCKWOOL Group



PRESTATIES

Brandreactie
A1

Corrosiebestendigheid
B

Milieu 
Volledig recycleerbaar

GOED BESTAND TEGEN DRUK
Onze Wall Spring FIXT 
werd specifiek ontworpen 
en gebouwd met het oog 
op een optimale sterkte. 
De Wall Spring FIXT is 
gemakkelijk te monteren en 
wordt stevig op zijn plaats 
gehouden. Deze oplossing 
zet het plafondpaneel vast 
door vanaf de zijkant van

het randprofiel op een 
gelijkmatige manier druk 
uit te oefenen. Zo blijft het 
paneel gegarandeerd op zijn 
plaats en zit er geen ruimte 
tussen de paspanelen 
en het ophangsysteem. 
Daardoor ziet de aansluiting 
van de naden bij de 
plafondpanelen rond het 
randprofiel eruit zoals het 
hoort.

FUNCTIONEEL ONTWERP
Dankzij haar ontwerp kan 
de Wall Spring FIXT zowel 
tijdens de installatie als 
achteraf worden geplaatst. 
Bovendien kunt u ze op een 
veilige manier verwijderen 
en daarna terugplaatsen 
wanneer u werk in 
het plenum of aan de 
technische voorzieningen 
moet uitvoeren.

Onze nieuwe Wall Springs FIXT zijn de perfecte oplossing waarmee u de paspanelen kunt vastzetten. 
Ze werden ontworpen voor onze L- en W-profielen. Hoewel dit product bij elk type kantafwerking past, 
verkrijgt u de beste resultaten wanneer u het monteert in combinatie met semi-verdekte of verdekte  
kantafwerkingen, omdat hierbij het profielsysteem niet zichtbaar is.

HET PLAFOND BLIJFT NETJES OP ZIJN PLAATS

GRIDNEWS  •  NUMMER 01  •  NOVEMBER 2017

2

De Wall Spring FIXT is gemakkelijk te installeren 
- zowel tijdens het installatieproces als achteraf.

Tijdens de ontwerpfase werd rekening 
gehouden met de verschillende types 

kantafwerkingen, waardoor het plafond nooit 
een andere uitstraling krijgt.

De Wall Spring FIXT oefent een gelijkmatige 
druk uit op het paspaneel, waardoor dat op zijn 

plaats blijft zitten.

FEITEN
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We hebben twee nieuwe ophangsets ontwikkeld die bestaan uit een instelbare 
metaaldraad van 1500 mm voor onze Rockfon® Eclipse™ plafondeilandoplossing

1. De Classic oplossing, 
een veilige en 
gebruiksvriendelijke 
allrounder.

2. De Design oplossing, 
voor projecten waarbij de 
esthetische kwaliteiten nog 
belangrijker zijn. Een verfijnde 
cilindervormige afdekking 
onttrekt de schroefdraad van 
de schroef aan het zicht, met 
een aantrekkelijke afwerking 
als resultaat.

Beide ophangsets voor 
Rockfon Eclipse bevatten 
een spiraalanker dat voor 
meer veiligheid zorgt. De 
ophangsets kunnen worden 
vastgezet met een standaard 
schroevenset die geschikt is 
voor het materiaal waaraan 
het eiland wordt bevestigd. 
Beide ophangsets zijn ideaal 
voor elke hangende Rockfon 
Eclipse-oplossing waarbij 
een instelbare afhanghoogte 
wordt gevraagd en de visuele 
uitstraling zo goed mogelijk 
intact moet blijven. 

Onopvallende ophangconstructie

OPHANGSETS - CLASSIC OPLOSSING OPHANGSETS - DESIGN OPLOSSING

EEN TOONAANGEVEND PROFIEL
Wanneer u het randprofiel 
uitlijnt, gebeurt het soms 
dat er een klein gat tussen 
de verstekverbindingsstuk-
ken zit. Zelfs wanneer ze 
perfect onder een hoek van 
45 graden werden gezaagd. 
Met de nieuwe afdekkapjes 
werkt u hoeken met de 
W8x12- en de W10x15-pro-
fielen mooi af zonder dat u  
de profielen in verstek moet 
zagen.

PERFECT VLAK
De 15 mm brede platte 
afdekkap kan voor beide 
zijden van onze W-profie- 
len worden gebruikt. Het 
W-profiel is met maximaal 

vijf verschillende kantaf-
werkingstypes te combi-
neren. U herkent ze aan het 
label aan de binnenkant van 
het profiel. De getrapte af-
dekkapjes kunnen worden 
gebruikt voor het W8x12 
W-profiel in combinatie 
met ons plafondpaneel met 
E-kantafwerking (E15 of 
E24) met een doorzak van 
8 mm.

Dankzij de stevige con-
structie van de W-profielen 
zorgen de getrapte af-
dekkapjes ervoor dat het 
W-profiel elegant en glad 
wordt afgewerkt. Zelfs 
wanneer het recht werd  
afgeknipt.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN SNEL TE MONTEREN 

AFDEKKAPJES
Afwerkingen in de hoek kunnen soms een hele uitdaging vormen. Met onze nieuwe afdekkapjes voor onze 
W-profielen bespaart u niet alleen tijd, ze helpen u ook nog eens een verlaagd plafond perfect af te werken.
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ONZE OPWAAIVEREN HOUDEN UW
SYSTEEMPLAFONDS OP HUN PLAATS

Dankzij onze drie 
speciale opwaaiveren 

hoeft u zich voortaan geen 
zorgen meer te maken 
dat een plafondpaneel 
loskomt nadat het door 
luchtverplaatsing wordt 
opgetild, gereinigd of 
een tik heeft gekregen, of 
als het deel uitmaakt van 

een installatie onder een 
helling. Elke opwaaiveer 
werd specifiek ontworpen 
met een groot raakpunt, 
zodat een gelijkmatige 
druk op het plafondpaneel 
wordt uitgeoefend zonder 
dat het wordt beschadigd. 
De opwaaiveren 
passen perfect in ons 

ophangsysteem en zijn 
te combineren met 
plafondpanelen met 
meerdere dikten en 
kantafwerkingen.  
Zo vindt u gemakkelijk 
de opwaaiveer die 
perfect voor uw project 
geschikt is.

•  Is ook geschikt voor 
gebruik in uitdagende 
binnenruimten zoals 
zwembaden, keukens 
en sanitaire ruimten.

•  Beschikt over 
een grotere 
corrosiebestendigheid.

•  Kan gemakkelijk 
worden gemonteerd en 
gedemonteerd.

FEITEN
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