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Krawędź Ac

Bezramowy pochłaniacz przestrzenny

 - Bezramowy pochłaniacz przestrzenny 
 -  Idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których nie ma możliwości  

zastosowania sufitów podwieszanych z przyczyn technicznych lub estetycznych
 - Idealne rozwiązanie poprawiające akustykę
 - Łatwy i szybki montaż

Opis systemu
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Rockfon oferuje dwa zestawy do zawieszania 
zawierające linkę metalową o długości 
1500 mm i bezpieczny haczyk mocujący.
1.  Zestaw Classic 
2.  Zestaw Design

Wkręt z oczkiem w 
opakowaniu
wraz z pochłaniaczem.
Średnica: 4,5 mm.

Zintegrowane zawiesia 
zapewniające łatwy i 
szybki montaż.

Krawędź Rockfon Contour Ac.

Opis systemu

Rockfon System Contour Ac Baffle to bezramowy pochłaniacz 

przestrzenny składający się z płyty wykonanej ze skalnej wełny 

mineralnej o grubości 50 mm oraz zestawu do jej zawieszenia. Obie 

strony płyty są pokryte estetycznym, gładkim, matowym, białym 

welonem z włókna szklanego. Krawędzie płyty zostały pomalowane, a 

dwie wkrętki do mocowania zawiesia zostały zintegrowane z płytą, co 

zapewnia łatwy i bezpieczny montaż.

Rockfon Contour® podwieszany jest za pomocą metalowego 

regulowanego zestawu do zawieszania, który można mocować 

bezpośrednio do stropu lub pod istniejącą konstrukcją nośną T24. 

Stosowanie sztywnych zawiesi jest zabronione.

System nadaje się doskonale do pomieszczeń i budynków, w 

których ze względów technicznych nie ma możliwości zastosowania 

tradycyjnego sufitu podwieszanego (np. w przypadku wykorzystania 

masy termicznej w projekcie budynku) lub w których nie jest to 

wskazane z przyczyn estetycznych. Prezentowany system stanowi 

korzystne i elastyczne rozwiązanie, umożliwiające poprawę warunków 

akustycznych w istniejących budynkach. System jest łatwy i szybki w 

montażu.

Zastrzeżenia
Pochłaniacz Rockfon System Contour Ac Baffle nie może być 

stosowany na basenach lub na zewnątrz ze względu na ryzyko korozji 

zawiesi. Ponadto pochłaniacze Rockfon System Contour Ac Baffle nie 

powinny być stosowane w miejscach, gdzie występują przeciągi i/lub 

wiatr.
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Elementy systemu

1. Wkręt z oczkiem 2.  Zestaw do mocowania  
– Rozwiązanie Classic

3.  Zestaw do mocowania  
– Rozwiązanie Design

Akcesoria

Płyta - Krawędź Ac

Rockfon Contour

Wymiary modularne (mm) Pochłaniacze/opakowanie Masa (kg/pochłaniacz) Spirale kotwiące/opakowanie

1200 x 300 x 50 12 2,3 24

1200 x 600 x 50 6 4,6 12

Wkręty mocujące z oczkiem dostarczane są w opakowaniu razem z pochłaniaczem.

Zestaw do mocowania Rockfon Contour – Rozwiązanie Classic

Szt./opakowanie Waga (kg/opakowanie)

2 zestawy po 6 0,52

Zestaw Classic do mocowania Rockfon Contour można przymocować za 
pomocą standardowej kotwy odpowiedniej do materiału, z jakiego wykonany 
jest strop (np. beton, drewno).

Zestaw do mocowania Rockfon Contour – Rozwiązanie Design

Szt./opakowanie Waga (kg/opakowanie)

2 zestawy po 6 0,66

Zestaw Design do mocowania Rockfon Contour wyposażony jest w 
dopracowaną cylindryczną osłonę, co zapewnia wyszukany efekt wykończenia. 
Mocuje się go za pomocą standardowej kotwy odpowiedniej do materiału, z 
jakiego wykonany jest strop. Ewentualnie można zastosować pręt gwintowany 
M6.

Udzielamy gwarancji na montaż Rockfon Contour System Ac Baffle 
wyłącznie wtedy, gdy użyto do niego wkrętów z oczkiem Rockfon.

Posiadamy w ofercie dwa typy zestawów do mocowania: rozwiązanie 

Classic i rozwiązanie Design. Rozwiązanie Design to doskonały wybór 

w przypadku projektów, w których szczególny nacisk kładzie się na 

estetykę.

Rockfon Contour jest dostępny w następujących wymiarach modularnych:
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200 mm

800 mm

200 mm

Mocowanie wkrętów z oczkiem do pochłaniacza
Pochłaniacz Rockfon Contour wyposażony jest w dwie białe wkrętki fabrycznie wkręcone w  

baffle, w odległosci 200mm od skraju każda. Należy w nie delikatnie wkręcić wkręty z oczkiem.

Odpowiednie płyty

Montaż systemu

Tylko płyty Rockfon Contour  ze zintegrowanymi punktami montażowymi  

mogą być zastosowane w systemie Rockfon System Contour Ac Baffle. 

Odporność na korozję
Pochłaniacz Rockfon System Contour Ac Baffle nie może być  

stosowany na basenach lub na zewnątrz ze względu na ryzyko korozji zawiesi.

Nośność systemu
Maksymalne obciążenie linki metalowej wynosi 5 kg.

Właściwości
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Mocowanie Rockfon System Contour Ac Baffle do konstrukcji budynku
Należy upewnić się, że konstrukcja jest wytrzymała, może przenieść w danym punkcie, co najmniej 

10 kg. Mocując baffle do stropu betonowego wywierć otwór o średnicy 6mm na głębokość 30mm. 

Zabezpiecz końcówkę gwintu kotwy przed uszkodzeniem zanim zaczniesz wbijać ją w wywiercony 

otwór. Zanim powiesisz baffle, sprawdź, czy kotwa mocno trzyma się w stropie.  

Podwieś zawiesie do punktów mocujących w stropie. Przesuń linke przez haczyk. Linka zablokuje 

się w nim automatycznie w żądanym miejscu, zapewniając pewność połączenia. Sprawdź, czy 

wszystkie haczyki są prawidłowo połączone z linką, zanim podniesiesz baffle na właściwą wysokość. 

Maksymalne obciażenie linki zawiesia wynosi 5 kg.

Montaż systemu

Poziomowanie
Wysokość należy wyregulować za pomocą poziomnicy:

Montaż Rockfon System Contour Ac Baffle  
poniżej już istniejącego sufitu podwieszanego
Możliwe jest zamontowanie Rockfon System Contour Ac Baffle do istniejącej konstrukcji nośnej 

T24 (należy wcześniej upewnić się, że konstrukcja nośna utrzyma ciężar pochłaniacza Rockfon 

Contour). Montaż można przeprowadzić na wiele sposobów. Zachęcamy do kontaktu z Rockfon 

celem uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy w wyborze najbardziej optymalnego 

rozwiązania.



Rockfon® System Contour Ac Baffle™

6

Płyty
Podczas układania płyt Rockfon, aby uniknąć ich zabrudzenia, zaleca się stosowanie 

czystych rękawic powleczonych nitrylem lub poliuretanem.

W celu zoptymalizowania środowiska pracy zalecamy, aby wykonawcy zawsze przestrzegali 

powszechnych praktyk pracy oraz wskazanych na opakowaniu instrukcji montażu.

Ogólne zalecenia dotyczące montażu

Rockfon opracował szereg specjalnych narzędzi ułatwiających projektowanie i wykonanie sufitów: Szczegóły na: www.rockfon.pl

Narzędzia

Stwórz swój projekt - odwiedź naszą bibliotekę 
CAD oraz portal BIM.

Przeglądaj bogatą bibliotekę projektów
referencyjnych.

Stwórz swój projekt - odwiedź naszą bibliotekę 
CAD oraz portal BIM.

Szpachla do naprawiania krawędzi powstałych podczas przenoszenia lub montażu.

Szpachla została opracowana, aby umożliwić naprawę wgięć lub małych otworów 

o średnicy nie większej niż 15 mm lub zarysowań, zadrapań, które mogą powstać 

w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

Szpachla pozawala uzyskać identyczną strukturę i kolor jak przy zastosowaniu 

oryginalnej farby do krawędzi Rockfon Eclipse i Rockfon Contour. Dzięki temu 

naprawiane miejsca nie różnią się od fabrycznie pomalowanej powierzchni.

Szpachla jest łatwa w zastosowaniu i szybko wysycha.

Szpachla do naprawiania krawędzi  
Rockfon Eclipse i Rockfon Contour®



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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Rockfon
ROCKWOOL Polska Sp z o.o.

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10 
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60 

+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl
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