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Ontdek onze handige tools die u tijd en geld 
besparen en zorgen voor nog meer installatiegemak.

Onze nieuwe Solution Box bevat meer dan 10 
Chicago Metallic™ toebehoren waarmee u de 
kwaliteit van elk plafond naar een hoger niveau tilt.
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Met het vernieuwde Rockfon Baffles assortiment is de 
installatie van kaderbaffles nu nog eenvoudiger. 
Kies uit 5 verschillende montagemogelijkheden  
voor uw volgende project. 

TIJD IS GELD! VERSPIL HET NIET

SLIMME OPLOSSINGEN IN DE 
ROCKFON SOLUTION BOX
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ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN
Leer meer over onze innovatieve oplossingen die zorgen voor 
extra installatiegemak.

Tijdens een persoonlijk gesprek krijgt u nieuwe inzichten 
die echt het verschil kunnen maken bij uw dagelijkse 
werkzaamheden.  

WAAR WACHT U NOG OP? 
Neem contact op met onze Gid Specialist Corné van Meer 
voor een introductie van alle handige componenten in de 
Solution Box en de manier waarop deze kunnen worden 
toegepast om de montage eenvoudiger te maken.

Stuur een e-mail o.v.v. Solution Box naar  
corne.van.meer@rockfon.com voor meer informatie.

SLIMME OPLOSSINGEN IN DE 
ROCKFON SOLUTION BOX 
Wij begrijpen dat elk project uniek is en zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt.  
Daarom hebben wij diverse toebehoren voor u verzameld om u te helpen bij obstakels  
op de bouwplaats.

Bespaar tijd en  
werk efficiënter

Vermijd hinder tijdens  
de montage 

Geen geïmproviseerde 
oplossingen meer nodig
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EEN KIJKJE IN ONZE SOLUTION BOX

ALLES OP ZIJN PLEK MET 
ONZE OPWAAIVEREN
De 3 plastic opwaaiveren voorkomen 
verschuivingen van plafondpanelen 
door luchtverplaatsing, reiniging, 
impact of schuine installaties. Er 
zijn drie types voor verschillende 
paneeldiktes en elke opwaaiveer is 
eenvoudig te monteren en demonteren 
zonder het paneel te beschadigen.

  Geschikt voor 
veeleisende 
binnenruimtes

  Makkelijk te monteren  
en demonteren

CREËER SNELLE 
EN EENVOUDIGE 
INSTALLATIES OP MAAT
Onze T-verbinders zijn ideaal om een 
dwarsprofiel aan een hoofdprofiel te 
koppelen, daar waar geen sleufgat 
aanwezig is. Indien nodig kunnen ze 
worden vastgeschroefd voor extra 
veiligheid.

  Snel en eenvoudig te 
monteren

  Maakt overal in het 
ophangsysteem 
T-verbindingen mogelijk

  Geschikt voor alle 
Chicago Metallic 
T-profielen van  
38 mm hoog

DIRECTE OPHANGKLEM
Met deze directe ophangklem kunt  
u het T-profiel aan het bouwkundig 
plafond bevestigen waarbij de totale 
hoogte tot de onderzijde van het 
profiel 50 mm bedraagt.

  Brandreactie: A1

  Corrosiebestendigheid: B

  Milieu: 
Volledig recycleerbaar

BRUGGEN BOUWEN
Met de DLC-clip wordt een dubbellaags 
systeem opgebouwd dat als voordeel 
heeft dat er minder ophangpunten 
nodig zijn. Tevens kan deze clip worden 
gebruikt om een brugconstructie te 
maken als er op de juiste plek geen 
ophangpunt geboord kan worden, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van 
een ventilatiekanaal.

  Brandreactie: A1

 Corrosiebestendigheid: B

  Milieu: 
Volledig recycleerbaar

  Draagkracht: 20 kg
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Verhoog het akoestisch comfort van elke ruimte
Met het vernieuwde Rockfon Baffles assortiment is de 
installatie van kaderbaffles nu nog eenvoudiger. Kies uit 5 
verschillende montagemogelijkheden voor uw volgende 
project waar een standaard systeemplafond niet voldoet. 
De Rockfon® Universal™ Baffle is perfect voor kantoren, 
scholen, retail of leisure locaties en beschikbaar in wit en 31 
Color-all® kleuren. De Rockfon® Industrial™ Baffle heeft een 
oppervlak met verhoogde duurzaamheid en zorgt voor een 

veilig geluidsniveau in industriële ruimtes. 
Speciaal voor vochtige of veeleisende binnenruimtes of 
plekken die regelmatige reiniging vereisen, is er de Rockfon 
Humitec® Baffle.

Ruime keuze aan montagemogelijkheden 
Alle Rockfon kaderbaffles beschikken over onze 
gepatenteerde multi-functionele clip die verschillende snelle 
en eenvoudige ophangmogelijkheden biedt.

Vind de ideale kaderbaffle voor  
elk project
Ontdek welke Rockfon Baffle oplossing het beste 
past bij uw volgende project.

U vindt de databladen en systeembeschrijvingen 
van Rockfon Universal Baffle, Rockfon Industrial 
Baffle en Rockfon Humitec Baffle op onze website.

TIJD IS GELD! VERSPIL HET NIET

Met de Rockfon Baffle 
Ophangrail creëer je een 
flexibele werkruimte en een 
esthetisch eindresultaat.

De Rockfon® Universal™ Baffle is beschikbaar 
in 31 Rockfon Color-all® kleuren.  
Min. afname 75 stuks per kleur.

Montage met de Rockfon Baffle 
ECR Ophangklem voor directe 
montage maakt eenvoudige 
uitlijning mogelijk en biedt één 
ophangpunt voor twee Baffles.

De kaderbaffles kunnen ook 
gemonteerd worden met de 
Design of Classic Ophangdraad 
of met snelophangers. Ideaal om 
snel de hoogte aan te passen. 

De Rockfon Baffle T24 
montage, tevens beschikbaar in 
corrosiebestendige ECR variant, 
maakt gebruik van de sterkte 
van ons Chicago Metallic™ T24 
ophangsysteem.

Bekijk onze installatievideo’s
 
De nieuwe installatievideo’s van Rockfon 
System Universal Baffle, Rockfon System 
Industrial Baffle en Rockfon System 
Humitec Baffle vindt u op de website en 
op ons YouTube kanaal  
youtube.com/RockfonNetherlands.  
Abonneer u om op de hoogte te blijven 
van alle updates.

STONE - 01 GRAVEL - 03 CONCRETE - 06 CHARCOAL - 09 STUCCO - 20

PLASTER - 02 MASTIC - 04 ZINC - 05 TARMAC - 07 ANTRACITE - 08 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25

CLAY - 26 HUMUS - 27 LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46

 
CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52 GARNET - 70 SCARLEY - 71 EMERALD - 73 ERMINE - 72


