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Kantafwerking Ac

Kaderloos baffle systeem

 -  Vrijhangende verticale oplossing
 -  Ideale oplossing voor ruimten waar een verlaagd plafond om technische of esthetische redenen niet geschikt is   
 -  Perfecte oplossing om de akoestische eigenschappen van een kamer te verbeteren
 -  Snelle en gemakkelijke installatie

Systeembeschrijving
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2.1.

Ac

Rockfon levert twee verschillende ophangsets 
met een 1500 mm lange aanpasbare 
metaaldraad en een haak voor een veilige 
bevestiging.
1. Contour Classic oplossing
2. Contour Design oplossing

Met de baffle 
meegeleverde 
schroefoog.  
Diameter: 4,5 mm.

Vooraf aangebrachte 
verankeringspunten 
voor gemakkelijke en 
veilige installatie.

Rockfon Contour Ac kantafwerking.

Beschrijving

Rockfon System Contour Ac Baffle is een kaderloos akoestisch 

bafflesysteem dat bestaat uit een 50 mm dik steenwolpaneel en een 

metalen ophangset. Beide kanten van de baffle zijn bedekt met een 

aantrekkelijk, glad, mat wit mineraalvlies. De zijkanten zijn geverfd. 

Om de baffle gemakkelijk en veilig te kunnen plaatsen, zijn er tijdens 

fabricage twee verankeringspunten aangebracht. 

Rockfon Contour® wordt opgehangen met een regelbare ophangset 

uit metaaldraad. De ophangset kan worden bevestigd aan de 

bouwkundige constructie of aan een bestaand T24-profielsysteem. 

Men mag geen starre ophangers gebruiken. Dit akoestische systeem 

is ideaal voor ruimtes en gebouwen waar het gebruik van een 

traditioneel verlaagd plafond om technische redenen niet mogelijk 

of gewenst is (bv. bij betonkernactivering) of waar dit een esthetisch 

minder geslaagd resultaat zou opleveren. Het is een goede en 

flexibele oplossing waarmee de akoestische eigenschappen van 

ruimtes in bestaande gebouwen kunnen worden verbeterd. Het 

systeem is gemakkelijk en snel te installeren.

Restrictions
Wegens het risico op corrosie van de toebehoren van het 

ophangsysteem mag Rockfon System Contour Ac Baffle niet in 

zwembaden of in buitenomgevingen worden toegepast. Bovendien 

is Rockfon System Contour Ac Baffle niet geschikt voor gebruik in 

zones die aan windbelasting en tocht worden blootgesteld.
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Systeemcomponenten

1. Schroefoog 2. Ophangsets – Classic oplossing 3. Ophangsets – Design oplossing

Toebehoren

Paneel – Kantafwerking Ac

Rockfon Contour

Afmetingen (mm) Baffles/doos Gewicht (kg/baffle) Schoefhaken/doos

1200 x 300 x 50 12 2,3 24

1200 x 600 x 50 6 4,6 12

De schroefogen worden geleverd bij de baffle.

Rockfon contour ophangsets – Classic oplossing

Eenheden/doos Gewicht (kg/doos)

2 sets van 6 0,52

De Rockfon Contour Classic ophangset kan worden bevestigd met een 
standaard schroevenset die geschikt is voor het materiaal dat voor de 
bouwkundige constructie wordt gebruikt (bv. beton, hout,...).

Rockfon contour ophangsets – Design oplossing

Eenheden/doos Gewicht (kg/doos)

2 sets van 6 0,66

In de Rockfon Contour Design ophangset vindt u ook een verfijnde 
cilindervormige afdekking die de schroefdraad van de schroef aan het zicht 
onttrekt en voor een visueel aantrekkelijke afwerking zorgt. De afdekking 
kan met een standaard schroevenset worden vastgezet die geschikt is voor 
gebruik in het materiaal waarvan de bouwkundige constructie gemaakt is. 
Anders kan ook een M6 schroefdraad worden gebruikt.

We garanderen de integriteit van Rockfon System Ac Baffle alleen 
als het met Rockfon schroefogen wordt geïnstalleerd.

Rockfon Contour moet worden opgehangen met een Rockfon-

ophangset. Die bestaat uit een 1500 mm lange metaaldraad en een 

regelbare haak voor een veilige bevestiging. Na assemblage wordt 

de draad met haak aan de baffle bevestigd met een schroefoog die 

met de baffle wordt meegeleverd.

Wij bieden u de keuze uit twee ophangsets: de Classic oplossing en 

de Design oplossing. Deze laatste is vooral bedoeld voor projecten 

waar de esthetische eigenschappen belangrijk zijn.

Rockfon Contour is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
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200 mm

800 mm

200 mm

Schroefogen aan de baffle vastmaken
De Rockfon Contour is uitgerust met twee witte pluggen, telkens op 200 mm van de rand van de 

baffle.  De schroefogen moeten voorzichtig in de witte pluggen worden gedraaid..

Geschikte Panelen

Installatie

Alleen de Rockfon Contour met voorgemonteerde verankeringspunten mag worden gebruikt bij de Rockfon 

System Contour Ac Baffle.

Corrosieweerstand
Wegens het risico op corrosie mag Rockfon System Contour Ac Baffle niet in zwembaden of in 

buitenomgevingen worden toegepast.

Draagvermogen van het systeem
De maximale belasting per ophangdraad bedraagt 5 kg.

Prestaties
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Rockfon System Contour Ac Baffle aan de bouwkundige constructie bevestigen
Zorg ervoor dat de bouwkundige constructie stevig is en minstens 10 kg kan dragen. Als u een baffle 

bevestigt aan een betonnen structuur, boor dan een gat van 30 mm diep met een boorkop van 6 mm. 

Bescherm de M6-schroefdraad door een plug te bevestigen, voordat u hem in het boorgat klopt. Controleer 

of de plug zich voldoende heeft uitgezet voor u doorgaat met de installatie. Op dat moment mag alleen de 

schroefdraad zichtbaar zijn.

Bevestig de draad aan de verankeringspunten. Schuif de draad in de haak. Het systeem komt automatisch 

vast te zitten en biedt op die manier een maximale veiligheid. Controleer of alle haken stevig vastzitten 

voordat u de baffle op de gewenste hoogte brengt. De maximale belasting per draad bedraagt 5 kg.

Installatie

Waterpas Plaatsen
Pas de plaatsing aan met behulp van een waterpas:

Rockfon System Contour Ac Baffle onder een bestaand verlaagd plafond installeren
U kunt de Rockfon System Contour Ac Baffle bevestigen aan een bestaand T24-profielsysteem  

(ga bij uw leverancier na of het profielsysteem in kwestie de belasting van de Rockfon Contour 

baffle aankan). U kunt dit doen met standaardaccessoires die te koop zijn bij plafondverdelers  

(ga bij uw leverancier van accessoires na of de bevestigingsclip de belasting van de baffle aankan).
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Panelen
We adviseren om bij het installeren van Rockfon plafondpanelen 

schone handschoenen met een nitril of een PU coating te gebruiken, 

zodat er geen vingerafdrukken of verontreiniging op het oppervlak 

achterblijven.

Voor een optimale werkomgeving raden we installateurs aan om 

altijd de gangbare werkmethodes te gebruiken en de plaatsingstips 

op onze verpakking te volgen.

Algemene aanbevelingen bij de installatie

Rockfon heeft specifieke tools ontwikkeld, die op www.rockfon.nl en www.rockfon.be beschikbaar zijn.

Tools

Bekijk onze uitgebreide bibliotheek met 
referentieprojecten op onze website.



Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk 
van de ROCKWOOL Group. 

Rockfon
(ROCKWOOL BVBA)

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be 

Rockfon
(ROCKWOOL B.V.)

Industrieweg 15
6045 JG Roermond

Postbus 1160
6040 KD Roermond

Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl
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