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BÄRVERK ÄR
OCKSÅ DESIGN
Rockfon® System Ultraline E™ är ett funktionellt bärverkssystem som erbjuder robust kvalitet.
Detta allsidiga lättmonterade bärverk består av Chicago Metallic™ Ultraline 3500 profiler
och ger ett elegant, linjärt uttryck med många olika färgkombinationer.

SID 3

MULTIFUNKTIONELLT

Vårt DLC-Clips kan användas till att
bygga ramar runt installationer. De
kan också användas för att fixera
avlastningsprofiler som används ovan
installationer samt för att hålla ihop
tvålagerssystem.
SID 3

EXTRAORDINÄRA
MODIFIERINGAR
VID MONTAGE

SKÄR TILL

För att göra det enklare att montera
skivor med X-kant längs väggen har vi
tagit fram en X-kantskniv som ger
25 mm extra montageutrymme utan
att ytskiktet förändras.
SID 4

Använd våra T-kryss och krysskoppling
för T-profil för enkla och snabba
anslutningar som ger dig fler
möjligheter.

SID 4

Part of the ROCKWOOL Group
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ETT PRISVÄRT, ROBUST OCH
ELEGANT UNDERTAKSSYSTEM
Rockfon® System Ultraline E™ är ett robust och allsidigt system som kombinerar vårt Chicago metallic Ultraline
3500 bärverk med undertaksskivor med rak E15-kant. Systemet ger ett elegant, linjärt uttryck med flera olika
färgkombinationer. Systemet kan direktmonteras mot bjälklaget eller pendlas ner till önskad höjd.

Följ spåret

Chicago Metallic Ultraline 3500 bäroch tvärprofiler har ett smalt spår och
finns i flera olika färgkombinationer: vit/
svart, grå/svart, svart/svart och vit/vit.
De smala spåren har en skarp gering,
vilket ger bär- och tvärprofilernas
skärningspunkter ett felfritt och
sammanhängande utseende. De smala
spåren ger undertaket räta linjer och gör
det lätt att integrera mellanväggar och
ljusarmaturer. De kan även användas
för att hänga skyltar i, vilket enkelt görs
med en T-bult eller plastögla. Detta
gör systemet extra användbart i affärer
där man ofta behöver hänga skyltar i
undertaket eller i korridorer som skyltar
var nödutgångarna finns.

Skapa din egen design

Bär- och tvärprofilerna kan på förfrågan
tillverkas med specialavstånd mellan
utstansningarna och/eller med
utskärningar på profilens ena sida
eller i ett bestämt mönster. Chicago
Metallic Ultraline 1200 mm tvärprofil
finns i två versioner: en med utskärning
för Chicago metallic Ultraline 600 mm
tvärprofil och en utan.
Om man av misstag har köpt Chicago
Metallic Ultraline 1200 mm tvärprofiler
med utskärningar finns det tillbehör som
täcker hålen.
För att bibehålla systemets skarpa och
jämna finish rekommenderar vi att bäroch tvärprofiler skärs till med vinkelslip.

Upptäck vårt
montagevideobibliotek
Vi har precis
uppdaterat vårt
montagevideobibliotek
med en film om Rockfon
System Ultraline E. Se
den och anmäl dig på vår
YouTube kanal för att vara
säker på att få ta del av
annat intressant material.
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Designfrihet med färger och
kontraster i två rikningar.

Funktionellt system för skyltning.

Alla undertaksskivor är
demonterbara, vilket ger snabb
och enkel åtkomst till installationer
ovan undertaket.
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Ovan undertaket ser man hur DLC clips
används för att bygga 2-lagerssystem.

Här ser man hur DLC-clips kan användas för att bygga
en bro förbi hindrande konstruktioner ovan undertaket.

Ovan undertaket används DLC-clips för att fixera
avlastningprofiler vid en belysningsarmatur.

MULTIFUNKTIONELLT
Rockfon® System T24 X DLC™ är ett bärverkssystem till våra X-kantslösningar som finns i ett brett urval av
undertaksskivor Rockfon® Sonar®, Rockfon Blanka®, Rockfon color-all® m.fl. Systemet består av 2-lagers
bärverkssystem där det övre och undre lagret hålls ihop av ett specialdesignat DLC-clips som ger extra
stabilitet och enkelt montage även med större undertaksskivor. DLC-clipset är multifunktionellt och kan
användas till alla Chicago Metallic T24 och T15 bärverk.

BYGGER BROAR

1 Till att börja med klipper man till

VIKTFÖRDELNING

Det kan vara tidskrävande och dyrt att
behöva bygga broar runt kabelrännor
och ventilationsrör när ett nedpendlat
undertaket skall monteras. Med vårt
DLC-clips är det mycket lättare att
kringgå många typer av hinder.

bitar av en bärprofil och pendlar ner
från bjälklaget på båda sidor om den
hindrande konstruktionen så att de
bildar en bro.
2 När detta är gjort fäster man det
nedpendlade undertaket på broarna
med DLC-clips.
3 Därefter kan man fortsätta
undertaksmontaget.

Ytterligare en annan användbar funktion
för DLC-clipset är att det kan användas
för att förankra avlastningsprofiler vid
olika installationer. Clipset gör det
möjligt att fästa avlastningsprofilerna
ovan det vanliga bärverket för att föra
över installtionens vikt till bärverket.
Detta säkerställer att ingen vikt bärs av
undertaksskivan och att vikten fördelas
jämnt över bärprofilerna.

Perfekt för att
komma förbi hindrande
konstruktioner.

Kan användas med
Chicago Metallic 24 och Chicago
Metallic T15 bärverk.

Används för att fixera
avlastningprofiler ovan undertaket
vid olika installationer.

Egenskaper
Reaktion vid
brandpåverkan

Korrosionsbeständighet

A1

B
3

Miljö

Belastningskapacitet

Helt återvinningsbar

20 kilo
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Skapa snabba och
enkla extraordinära
modifieringar
i ditt montage

Skär till
med en ny
X-kantskniv
för baksidor
Om tvärprofilerna är placerade nära
väggen kan det vara besväligt att
montera undertaksskivorna längs
kanten i ett dolt system utan att
skivorna skadas.

Chicago Metallic krysskoppling för
T-profil och chicago Metallic T-kryss är
lätta att använda för snabba ändringar
utan att man behöver använda
specialverktyg.

bärprofiler när t.ex. utstansningar
saknas eller om tvärprofilen saknar
click. Tillbehören kan ocskå användas
som förstärkning till montaget och kan
skruvas fast om det är nödvändigt.

Det är en kostnadseffektiv lösning
där T-kryss och krysskoppling för
T-profil används för säker anslutning
av samtliga Chicago Metallic tvär- och

Beroende på behov kan vi erbjuda
T-kryss för ensidig anslutning eller
krysskoppling för T-profil för tvåsidig
anslutning.

Vi har tagit utvecklat en X-kantskniv
för att underlätta montage och
demontage av kantskivorna för
undertaksskivor med X-, M- och
Z-kant. Genom att ta bort 25 mm
på baksidan längs den ena kanten
blir det enklare att montera skivan.
X-kantskniven skär bort en del av
skivans baksida utan att det påverkar
den synliga framsidan, vilket gör det
betydligt lättare att skjuta skivan över
tvärprofilerna och på plats i L-listen.

Snabbt och enkelt montage.

Gör anslutning med tvärprofil
möjlig längs hela bärprofilen.

Kan användas på samtliga Chicago
Metallic profiler (med höjd 38 mm).

Egenskaper
Reaktion vid
brandpåverkan
A1

Korrosionsbeständighet

Miljö

B

Helt återvinningsbar
Rockfon
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