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Rockfon Contour®

 - Mooie akoestische baffle zonder kader

 - Erg snel en eenvoudig te plaatsen

 - Ideaal om het geluidsabsorberende vermogen van een plafond te 

verbeteren

 - Perfecte oplossing om de akoestiek in zones met thermische 

massa te verbeteren of wanneer men regelmatig en eenvoudig 

toegang moet hebben tot nutsdiensten

Productbeschrijving
 - Baffle uit steenwol

 - Zichtbare kanten: vlies met egaal mat wit 

oppervlak

 - Geverfde zijkanten

 - De verankeringspunten worden tijdens 

de fabricage ingewerkt in de baffle

Toepassingsgebieden
 - Onderwijs

 - Retail

 - Gezondheidszorg

 - Industrie

 - Kantoren

 - Vrije tijd

Kantafwerking
Afmetingen 

(mm)
Gewicht 

(kg/paneel)
Aanbevolen 

installatiesysteem

Ac 1200 x 300 x 50 2,3 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

1200 x 600 x 50 4,6 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Neem contact met ons op voor speciale afmetingen, levertijden en minimale bestelhoeveelheden.
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Prestaties

Geluidsabsorptie
Aeq (m2/element)

Brandreactie
A1

Brandwerendheid (NL) / 
Brandweerstand (BE)
Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Lichtreflectie
79%

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV
Rockfon Contour kan niet worden toegepast in 
zwembaden of buitentoepassingen. 
Voor meer informatie, contacteer Rockfon.

Reinigbaarheid
 - Stofzuiger

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-
organismen.

Milieu
Volledig recyclebare steenwol
Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt 
tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.
De akoestische oplossingen van Rockfon zijn Cradle to 
Cradle Certified® Silver en Bronze (afhankelijk van het 
producttype).

CO2-voetafdruk
Cradle-to-Gate 6.13 kg CO2 eq. (gebaseerd op door 
derden geverifieerd EPD)
Cradle-to-Grave 8.30 kg CO2 eq. (gebaseerd op door 
derden geverifieerd EPD)

Binnenklimaat
Een selectie van Rockfon producten beschikt over de 
Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en 
het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een 
lage VOS-emissie

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50: enkelvoudig panel
(1 baffle/m2; rijhoogte: 83cm) 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73

32+36+66+78+78+73
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Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group   /   www.rockfon.nl & www.rockfon.be 
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