
Rockfon Contour®
PARAMETRY PRODUKTU

Sounds Beautiful



Rockfon Contour®

 - Estetyczne, bezramowe akustyczne pochłaniacze przestrzenne

 - Niezwykle szybkie i łatwe w montażu

 - Stosowane do zwiększenia dźwiękochłonności istniejącego sufitu

 - Odpowiednie do pomieszczeń wykorzystujących masę termiczną 

lub gdzie wymagany jest częsty i nieograniczony dostęp serwisowy

Opis Produktu
 - Pochłaniacz przestrzenny ze skalnej wełny 

mineralnej

 - Powierzchnia płyty: gładka, matowa, biała 

włóknina szklana

 - Malowane krawędzie

 - Punkty kotwiące zintegrowane z płytą

Zastosowanie
 - Edukacja

 - Handel, usługi

 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/szt.)
Rekomendowany 
system montażu

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™

Wymiary specjalne, czasy dostawy, minimalne ilości - prosimy o kontakt
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
79%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH
Rockfon Contour nie powinny być stosowane na 
basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
Cradle-to-Gate: 6.13 kg ekwiwalentu CO2 (na 
podstawie deklaracji EPD zweryfikowanej przez stronę 
trzecią)
Cradle-to-Grave: 8.30 kg ekwiwalentu CO2 (na 
podstawie deklaracji EPD zweryfikowanej przez stronę 
trzecią)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

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

1200x600x50: pojedynczy element (1 baffle/m2; 
w rozstawie co : 83 cm) 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73
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Part of ROCKWOOL Group   /   www.rockfon.pl


