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VÅRA ROCKFON CHICAGO METALLIC® 
SKUGGLISTER ÄR 
SNYGGA OCH STARKA!

Vårt estetiskt tilltalande 
Chicago Metallic® Bandraster 
bärverk skapar flexibilitet och 
modularitet för stora öppna 
utrymmen. 

SIDAN 2

RUMSMODULARITET

Våra tre nya Chicago 
Metallic® F-profiler är riktiga 
tidsbesparare för montörer 
och skapar en vacker 
övergång mellan olika 
nivåer. 

SIDAN 3

F-PROFILER SPARAR TID

Vårt Chicago Metallic® 
T24 bärverk kan 
levereras med extra 
korrosionsbeständighet för 
fuktiga miljöer som kräver 
extra skydd.

SIDAN 4

T24 BÄRVERK MED ÖKAD 
KORROSIONSBESTÄNDIGHET 

Chicago Metallic® 
övergångsprofiler som 
levereras i olika former 
och storlekar skapar en 
skarvfri övergång mellan 
exempelvis modulundertak 
och monolistiska undertak.

ÖVERGÅNGSPROFILER 
ÖVERBRYGGAR SKILLNADEN

SIDAN 4

Våra skugglister 812 och 
1015 har en synlig kant på 
15 mm och passar olika typ-
er av bärverk. 
Dessa skugglister ger ett en-
kelt och flexibelt montage 
av Rockfon undertaksskivor 
och de är ett perfekt alterna-
tiv till Chicago Metallic® L-list 

med E-kantsplugg. 

ENKELHET OCH FLEXIBILITET
Skugglisterna är konstru-
erade för att passa de  
flesta Rockfon undertakss-
kivor. Profilernas insida 
har förtryckta fästpunkter 
samt beteckningar på den 

kant som passar respektive 
sida av skugglisten. Detta 
minskar risken för fel vid 
monteringen. 

SNYGGA OCH STARKA
Skugglisternas utformning 
gör dem extra styva och 
robusta. Tillsammans med 

skuggeffekten bidrar det-
ta till att göra ojämna ytor 
mindre synliga och skapar 
en renare yta.  
Dessutom har skugglisterna 
brandklass A1 och korro-
sionsbeständighet klass B 
vilket står för hög kvalitet. 

Eleganta skugglister som passar till 
olika Rockfon undertaksskivor

Lämpliga för ojämna väggytor 
tack vare skugglistens styrka och 
skuggeffekt.

Tryckta markeringar för fästpunkter 
och kantbeteckningar på kompatibla 
undertakskanter.

Part of the ROCKWOOL Group
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RUMSMODULARITET ÄR NYCKELN

PRAKTISK MODULDESIGN
Det speciella med Chicago 
Metallic Bandraster bärverk 
är att det ger ett elegant 
undertak som samtidigt 
ger moduldesign för stora, 
öppna utrymmen där skil-
jeväggar kan monteras eller 
flyttas i Chicago Metallic 
Bandraster utan att man 
behöver ändra själva 
bärverket. Denna lösning 
är perfekt i byggnader där 
behovet av utrymme kan 
ändras med tiden.

IMPONERANDE ÄNDAMÅLS-
ENLIG DESIGN
Praktiska Chicago Metallic 
Bandraster bärverk ger inte 
avkall på den visuella rymd-
känslan utan förbättrar den 
snarare genom att ge stora, 
öppna utrymmen visuell 
föränderlighet. 

Flera kantavslutningar kan 
användas till bäverket vilket 
ger olika utseenden. Oav-
sett om det är den enkla 
och praktiska A-kanten eller 
den modernare och mer  
estetiska kombinationen av 
dold D-kant på långsidan 
och A-kant som är enkel att 
demontera på kortsidan. 
Bandraster profilerna passar 
även perfekt för korridorer 
där långa och breda format 
kan ge utrymmet större 
djup. 

Vidare tillåter profilerna in-
stallation av ljus och skyltar 
som ofta används i korridor-
er.

LJUDISOLERANDE
För att förhindra att ljudet 
överförs ovanför skiljeväg-
garna kan man kombinera 
Bandrasterlösningen med 
Rockfon®  Soundstop™. 
Därmed ökas brandsäker-
heten samtidigt som 
ljudisoleringen förbättras 
för ökad avskildhet och för-

trolighet utan att man ger 
avkall på rummets visuella 
effekter.
Varje undertaksskiva 
kan demonteras, vilket 
ger snabb och enkel åt-
komst till installationerna. 
Chicago Metallic Band-
raster bärverk har 30 års 
systemgaranti vid mon-
tage av både Rockfon un-
dertaksskivor och Rockfon  
bärverkssystem.

 � Ett bärverk som är 
perfekt för öppna 
utrymmen där man kan 
sätta upp skiljeväggar 
när utrymmesbehovet 
förändras.

 � Eftersom det är 
konstruerat för att passa 
till flera kanttyper ger det 
användaren flexibilitet vid 
designen av undertaket.

 � Varje enskild undertaksskiva 
kan demonteras för 
enkel och snabb åtkomst 
till installationer ovan 
undertaket.

Chicago Metallic® Bandraster bärverk ger stora öppna utrymmen ett elegant utseende med 
hög flexibilitet och enkel och snabb åtkomst till installationerna ovan undertaket. 
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F-PROFILER 
ÄR KOSTNADS- OCH TIDSEFFEKTIVA
KRÄVER MINDRE ARBETE
Genom att de är  
enkla att tilpassa på plats är  
Chicago Metallic® F-profil-
er en kostnads- och tidsef-
fektiv kantavslutning vid  
varierande taknivåer och 
försänkningar, till exem-
pel taklampor. Det finns 
tre typer av F-profiler 
som har utvecklats för 
att passa de vanligaste  
försänkningsskivorna och 
tjocklekarna på takskivor-
na. Speciallängden på 3,2 
m minimerar spillet för en 
lampkupol på 1 x 1 m. 

EN FÖRBÄTTRAD PROFIL
De nya profilerna har för-
bättrats med mindre syn-
liga kanter och vertikala 
sidor för ett mer estetiskt 
utseende. F-profilerna är 
färgmatchade med Chicago 
Metallic bärverk vilket ger 
en visuell kontinuitet. De 
har brandklass A1 och kor-
rosionsbeständighet klass B.

EGENSKAPER

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Korrosionsbeständighet
B

Miljö 
Helt återvinningsbar

3

ENKLA ATT TILLPASSA PÅ PLATS OCH ANPASSA TILL  
SPECIFIKA MÅTT

FÄRGMATCHADE MED CHICAGO METALLIC BÄRVERK FÖR 
VISUELL KONTINUITET 

EN KOSTNADSEFFEKTIV KANTAVSLUTNING FÖR 
MODULUNDERTAK MED NIVÅSKILLNADER
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KRÄVANDE MILJÖER
Perfekt för krävande inom-
husmiljöer som badhus, 
kök och sanitetsområden. 
Chicago Metallic T24 ECR 
bärverk och dess tillbe-
hör har korrosionsbestän-
dighet klass D – för de flesta  
användningsområden.  För 
att säkerställa bärverkets 
hållbarhet ska det användas 
tillsammans med specifika 
ECR tillbehör (ECR = En-
hanced Corrosion Resis-
tance).

T24 BÄRVERK ÄR MER HÅLL-
BART ÄN NÅGONSIN
Chicago Metallic T24 ECR 
bärverk har ett extra korro-

sionsskydd tack vare dess 
dubbelsidiga lager med 
275 gram zink/kvm och yt-
terligare en dubbelsidig 
25μ polyesterbeläggning. 
Det innebär att bärverket 
klarar särskilt krävande och 
påfrestande miljöer där ex-
poneringen för fukt, ånga 
och temperaturförändring-
ar kan påverka undertakets 
hållbarhet.

PRAKTISKT OCH SNYGGT
Systemet är standardvitt 
och passar till flera Rockfon 
undertaksskivor, såväl 
synliga som delvis dolda 
lösningar. ECR bärverket 
gör det möjligt att enkelt 

demontera en undertakss-
kiva och få snabb och enkel 
åtkomst till installationerna 
ovan undertaket. 

CHICAGO METALLIC® T24 ECR BÄRVERK 
HAR FÖRBÄTTRAD KORROSIONSBESTÄNDIGHET

ÖVERGÅNGSPROFILER
SKAPAR JÄMNA ÖVERGÅNGAR
Skillnader jämnas ut 
och kräver inga spe-
ciallösningar: Vårt breda 
sortiment av Chicago 
Metallic® övergångsprofiler 
ger en skarvfri övergång 
mellan modulundertak och 
monolistiska undertak. 
De finns i standardvit som 
är färgmatchade med 
vårt Chicago Metallic 
bärverkssortiment. Våra 
övergångslister av 
aluminium har designats 
för att dölja olika 
kanttyper, material, 
tjocklekar och övergångar. 

övergångsprofilerna är 
perfekt anpassade efter 
Rockfon E- och X-kanter, 
samt Rockfon® Mono® 
Acoustic. 

FAKTA

Konstruerad 
för krävande 
inomhusmiljöer som 
badhus, kök och 
sanitetsområden

Har ökad 
korrosionsbeständighet 
klass D

Undertaksskivorna kan 
enkelt demonteras 
för snabb åtkomst till 
installationer ovan 
undertaket.







KONSTRUERADE FÖR ATT GE 
EN SKARVFRI ÖVERGÅNG 

MELLAN MODULUNDERTAK 
OCH MONOLITISKA 

UNDERTAK

KONSTRUERADE FÖR ATT 
PASSA OLIKA KANTTYPER, 
MATERIAL, TJOCKLEKAR OCH 
ÖVERGÅNGAR.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se


