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Varför inte göra det enkelt? Ett enda 
multibeslag som gör det lätt att fästa 
bär- och tvärprofiler i väggen, men som 
även används för att bygga broar vid 
montage av installationer.

Vårt nya multibeslag har flera olika 
användningsområden. Det har utformats 
efter användarnas behov och passar 
perfekt för våra bär- och tvärprofiler.

Det är en mångfunktionell lösning som 
kan användas för att fästa bär- och 
tvärprofiler i väggen eller för att förenkla 
montage av tunga installationer utan att 
behöva oroa sig för nedböjning.

SENASTE NYTT OM  CHICAGO METALLIC™ BÄRVERK  /  MAJ 2019

Det nya multibeslaget gör det möjligt 
med mindre justeringar av bärverkets 
position. Det är stabiliserande och säkrar 
bärverkets räta vinkel mot väggen eller 
andra T-profiler på ett enklare sätt än 
någonsin.

Multibeslaget är helt optimerat för 
Rockfon Systemen. Utformningen 
gör det möjligt att fästa  T-profiler 
vid användning av en mängd olika 
tjocklekar på undertaksskivor och 
dimensioner på serviceinstallationer.
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INFÄSTNINGAR BROAR

Mångfunktionellt– 
NYTT CHICAGO METALLIC™ 

MULTIBESLAG
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BEKYMMERSFRITT OCH 
TIDSBESPARANDE
Det mycket lättanvändliga multibeslaget 
ger dig möjlighet att fästa bär-och 
tvärprofiler i väggen eller på en annan 
profil på ett mycket lättare och bättre 
sätt än tidigare. Funktionaliteten och 
designen erbjuder ett bekymmers-
fritt montage bl.a. genom ett avlångt 
skruvhål. Den nya designen gör att 
det går att göra mindre justeringar av  
bärverkets position när det fästs mot 
väggen, vilket gör det enklare att säkra 
bärverkets rätvinklighet. Med andra 
ord så sparar det tid eftersom man inte 
behöver markera för borrning.

FLEXIBILITET
Det finns två montagehål på 
multibeslaget. Ett högt upp för ökad 
flexibilitet och enkelhet vid infästning 
av T-profiler mot väggen. Det andra 
montagehålet längre ner på beslaget 
gör det möjligt att fästa bärverket i 
väggen även om det finns ett hinder.

Dessa små designfinesser ger en fördel 
vid montage eftersom du inte behöver 
uppfinna en egen lösning när profilerna 
skall fästas.

INFÄSTNINGAR

Egenskaper

Korrosionsbeständighet
B

Miljö
Helt återvinningsbar

Reaktion vid 
brandpåverkan 
A1

Vårt multibeslag har utformats för att förenkla montage genom att erbjuda möjligheter.  
Beslaget gör det möjligt med mindre justeringar när du fäster det i väggen eller på en T-profil.

Avlånga montagehål 
minskar antalet mätfel.

Fler infästnings-
möjligheter.

Gör det enklare att 
montera bärverket 

rätvinkligt

Titta in i vårt 
montagevideo-bibliotek
 
Vi har nyligen uppdaterat 
montagevideon för Rockfon system 
T24 X. Se den på vår hemsida 
www.rockfon.se
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HUR SKALL DET ANVÄNDAS
 
Multibeslaget har utvecklats för att vara lätt att använda och har utrustats med spår som 
anger önskad höjd för T-profilerna för olika kanttyper när du använder 24 x 24 mm L-lister.

Låt oss ta en titt på de olika montagemöjligheterna.

1 För snabbt montage av Rockfon undertaksskivor med X- eller E-kanter placeras 
multibeslaget och bär- och trärprofiler på samma höjd mot väggen.

3 Vid montage av andra kanter mot skugglist, placeras beslagets nedre klant mot skugglistens 
övre steg.

2 Vid montage av X-kant, placeras bottenspåret på multibeslaget på L-listens vikta kant  
och vid E-kantsmontage används istället det övre spåret.

*) Det går bara att använda spåren när L-listens 24 mm sida är monterad mot väggen.

Anpassad för X1-kant

Anpassad för D-kant

Anpassad för E-kant

Anpassad för X2-kant
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Möjligheten att bygga broar med multibeslaget är en direkt, 
justerbar och enkel lösning med en design som passar för 
montage av installationer

 Ingen nedböjning 

Multibeslaget är helt optimerat för 
Rockfon Systemen. Utformningen 
gör det möjligt att fästa  T-profiler vid 
användning av en mängd olika tjocklekar 
på undertaksskivor och dimensioner på 
serviceinstallationer.

Multibeslaget är ett obrännbart, 
mångsidigt tillbehör som är lätt att 
montera och som kan användas för 
montage av olika installationer i flera 
olika dimensioner. 

För att göra en bro med hjälp av 
multibeslaget skruvar man bara fast ett 
i varje ända av bär- eller tvärprofilen, 

vilket gör att installationens vikt överförs 
till bärverket. Detta garanterar att ingen 
extra vikt belastar undertaksskivan, vilket 
eleminerar risken för nedböjning.

Passar många 
olika installationer

Lätt sätt att få ett stabilt stöd på 
ovansidan av installationerna.

Kan användas i alla 
våra T-bärverk

BYGG BROAR

Hur används det?

Det är viktigt att T-profilen klipps 
rakt av och att multibeslaget bryts 

längs med brytlinjen. Beslaget 
måste fästas ordentligt vilket görs 
genom att det skruvas rätvinkligt i 

nästa tvärprofil. 


