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Ons nieuwe mat witte ophangsysteem, 
Mat Wit 11, zorgt voor een perfecte 
match in kleur en glansgraad tussen 
ons ophangsysteem en de mat witte 
akoestische plafondpanelen. Het 
unieke oppervlak van het Mat Wit 11 
ophangsysteem verkleint de visuele 
overgang tussen ophangsysteem en 
uw witte plafondpaneel. Het wordt 
nu mogelijk om een elegante, bijna 
naadloos uitziende plafondlook te 
verkrijgen met een standaard vlak inleg 
plafond tegen een kosteffectieve prijs.

... lees verder op pagina 2.

Part of the ROCKWOOL Group

NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN CHICAGO METALLIC™ OPHANGSYSTEMEN  /  NR. 02  /  FEBRUARI 2018

We hebben ons assortiment 
wandoplossingen uitgebreid met  
een nieuwe kaderloze oplossing,  
waarmee iedere ruimte uniek kan 
worden gemaakt.

Onze nieuwe 3D installatievideo’s 
brengen u een stap dichter bij de 
montage van Rockfon Systemen.  
Ze tonen u tot in het kleinste detail  
hoe u onze akoestische oplossingen 
kunt aanbrengen.
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UITBREIDING VAN ONS 
AANBOD WANDOPLOSSINGEN

EEN DIEPER INZICHT 
IN MONTAGE

HET ULTIEME
NIEUWE MAT WITTE GRID
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Mat en wit
Op een of andere manier is de kleur 
van het ophangsysteem de achilleshiel 
van het perfecte systeemplafond. De 
glanzende oppervlaktestructuur van het 
traditionele ophangsysteem kan, bij de 
verkeerde belichting, kleuren opnemen 
uit haar omgeving waardoor het 
ophangsysteem er bij zichtbare of semi-
verdekte toepassingen vanuit bepaalde 
hoeken eerder grijs dan wit uitziet.

Een verrijking van het ontwerp
Het nieuwe mat witte ophangsysteem 
heeft een glansgraad van 2 bij 

zowel een hoek van 60˚ als van 85˚. 
Gecombineerd met een L-waarde van 
93 leidt dit tot ons meest witte en meest 
matte ophangsysteem, verkrijgbaar in 
zowel T15 als T24, maar ook als L- of 
W-randprofiel.

Ons mat witte ophangsysteem 
vermindert bovendien reflecties, 
zoals we die kennen bij standaard 
ophangsystemen.

Het gestructureerde oppervlak van 
ons mat witte ophangsysteem is 
minder gevoelig voor invallend licht in 

vergelijking met traditionele oppervlaktes 
uit metaal. Het beperkt de weerkaatsing 
van licht tot een minimum, zelfs in de 
meest kritische lichtomstandigheden. 
Dit belangrijke productkenmerk zorgt 
ervoor dat ons mat witte ophangsysteem 
er wit uit blijft zien vanuit alle mogelijke 
invalshoeken. Een perfecte oplossing 
voor semi-verdekte en zichtbare 
plafondoplossingen.
Het nieuwe mat witte ophangsysteem 
voorkomt kleur- en glansverschillen 
tussen plafondpaneel en ophangsysteem 
en zorgt voor een elegant wit uitziend 
systeemplafond.

Mat Wit Grid
EEN UNIEKE ONTWIKKELING

Een subtiel ophangsysteem dat 
perfect toepasbaar is als vlak inleg 
of semi-verdekt ophangsysteem.

Beschikbaar als T15 en T24 
ophangsysteem én als W- en L- 

muurprofiel.

Een betaalbare, elegante 
plafondoplossing met een extreem 

mat wit oppervlak.

Mat Wit samengevat

Prestatie

Brandreactie
A1

Visueel uiterlijk
L-waarde: 93
Glansgraad: 2 bij een 
hoek van 60˚ en 85˚

Corrosiebestendigheid
B

Milieu
Volledig  

recycleerbaar

Mat Wit 11 assortiment

Chicago Metallic™ T24 Hook 850

Chicago Metallic™ T15 Hook 7500

Chicago Metallic™ W-profielen

W8 x 12 / W10 x 15

Chicago Metallic™ L-profielen 

L24 x 24 / L19 x 24 

Op de foto’s hiernaast ziet u 
een gemonteerd Mat Wit 11 
profielsysteem, waarbij we het 
ophangsysteem tussen vier 
plafondpanelen vervangen hebben 
door een traditioneel ophangsysteem.
Het Mat Wit 11 ophangsysteem blijft 
wit vanuit alle hoeken, reflecteert geen 
kritisch licht en oogt niet grijs.
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VERHOOGDE AKOESTIEK
De Rockfon® Eclipse™ wandoplossing 
is een uitbreiding op de populaire 
Rockfon® Eclipse™ productgroep. 
Deze nieuwe matte, extreem 
witte wandoplossing met rechte 
kantafwerking, verhoogt uw 
ontwerpmogelijkheden en laat 
maatwerk toe.

GRENZELOOS ONTWERP
Onze kaderloze wandoplossing kan 
breed toegepast worden in zowel 
nieuwbouw als renovatieprojecten en 
wordt geleverd met twee ophangsets, 
voor directe en getrapte ophanging. 
Hiermee kan visuele diepte verkregen 
worden. Deze nieuwe, esthetische en 
hoogwaardige akoestische oplossing 
verhoogt de ruimte-akoestiek en is 
ideaal voor een stijlvol ontwerp.

Prestatie ophangsets

Corrosiebestendigheid
B

Milieu
Volledig recycleerbaar

Brandreactie
A1

EEN NIEUWE CREATIEVE 
WANDOPLOSSING

 - Gemakkelijk en snel te installeren

 -  Onbeperkt potentieel en 
grenzeloze ontwerpmogelijkheden

 - Toepasbaar in verschillende ruimtes

FEITEN

PERSOONLIJKE EXPRESSIE
De Rockfon Eclipse wandoplossing is 
beschikbaar in alle gangbare kleuren en 
een verscheidenheid aan geometrische 
vormen.  
 
De twee ophangsets zorgen voor een 
snelle en gemakkelijke bevestiging, die 
uitgevoerd kan worden op verschillende 
ondergronden (beton, hout, staal). De 
Rockfon Eclipse direct ophangset zorgt 
voor een afstand van 15 mm van de 
muur en de getrapte ophangset wordt 
65 mm van de muur geplaatst.

 15 mm 65 mm
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We gaan 3 dimensionaal
Vorig jaar lanceerden we reeds onze 
eerste 3D installatievideo’s. We zijn 
gestart met Rockfon® System T24 X™, 
uitgevoerd in zowel enkellaags als 
dubbellaags systeem. De nieuwe 3D 
video’s geven perfect iedere stap weer 
bij de montage van onze high-end 
akoestische oplossingen.

3D: verbeterde installatie en 
diepte
Om ieder detail bij de montage van 
onze plafondoplossingen goed te 
begrijpen, hebben we besloten om 
de montage van onze plafondpanelen 
in 3D video’s te presenteren. 
Een perfecte aanvulling op onze 
systeembeschrijvingen. De video’s 
tonen duidelijk visuele bewegingen 
en ruimtelijke verhoudingen om u nog 
beter op weg te helpen bij de montage 
van onze systemen.

Continue updates
We hebben recent twee nieuwe 3D 
installatievideos gelanceerd. De eerste 
betreft de montage en creatieve 
mogelijkheden van onze kaderloze 
wandoplossing, Rockfon System Eclipse 
Wall, de nieuwste telg in de Rockfon 
Eclipse familie, en een tweede over 
Rockfon® System Eclipse™ Island.

Wordt vervolgd 
We zullen continu onze collectie 
installatievideo’s aanvullen. Blijf ons 
daarom volgen op YouTube.

In 2018 zijn er releases van meerdere 
Rockfon System installatievideo’s 
gepland, dus houd ons in de gaten.

Onze nieuwe installatievideo’s geven u, beter dan ooit tevoren, een beeld bij de montage van Rockfon Systemen.

EEN DIEPER INZICHT
I N  M O N TA G E

De ideale uitbreiding op onze 
systeembeschrijvingen.

Visuele begeleiding op hoog niveau. Toont de ideale installatiebewegingen 
en ruimtelijke verhoudingen.
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