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Rockfon® Canva™ Panel ścienny

 - Panel ścienny Rockfon Canva to uniwersalne rozwiązanie, które 

poprawia akustykę w różnych pomieszczeniach

 - Rozmiar i nadruk płótna na życzenie, tak aby pasował do nastroju, 

funkcji i marki każdego pomieszczenia

 - Zdejmowalne, nadające się do prania, wymienialne płótno

 - Wybierz spośród 34 inspirujących kolorów z palety Colours of 

Wellbeing lub zaprojektuj własny układ graficzny

 - Panele są dostarczane w pełni zmontowane, co zapewnia szybki i 

łatwy montaż

 - Produkt o wysokich parametrach i trwałości

 - Rockfon Canva został stworzony we współpracy z duńską firmą 

Akuart projektującą designerskie rozwiązania akustyczne

Opis Produktu
 - Absorber: absorber z wełny skalnej 40 

mm

 - Rama: malowana proszkowo, matowa, 

aluminiowa rama 61 mm

 - Powierzchnia: płótno z nadrukiem

Zastosowanie
 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

 - Sport I Rozrywka

 - Biura

 - Handel, usługi

Wymiary modułowe (Szerokość x 
Wysokość x Grubość) (mm)

Masa jednostkowa 
(kg/szt.)

600  x 900 x 61 5,0
1200  x 900 x 61 8,5

1800  x 1200 x 61 14,5
2400  x 1200 x 61 18,5
3000  x 1200 x 61 22,5
900  x 1800 x 61 12,0

2400  x 1800 x 61 25,0

Grubość ramy wynosi 61 mm. Możliwość dostosowania wymiarów panelu na życzenie. 
Minimalne wymiary (Szer. x Wys.): 600 x 600 mm 
Maksymalne wymiary (Szer. x Wys.): 4000 x 1800 mm
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,95 (Klasa A)

Reakcja na ogień
B-s1,d0
Zgodnie z EN 13501-1

Czyszczenie
 - Rama: Odkurzacz, wilgotna ściereczka, czyszczenie 

pianą pod niskim ciśnieniem
 - Płótno: Odkurzacz, wilgotna ściereczka, standardowe 

pranie w temperaturze do 70 stopni C

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

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu

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

Odporność na uderzenie
Odpornośc na uderzenia panelu ściennego Rockfon 
Canva była testowana zgodnie z normą EN 13964 - 
Załącznik D i spełnia wymogi klasy 2A.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

61 / 61 0,25 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90
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Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

25+65+100+100+100+100
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WHITE BLACK

Kolory ramy

Kolory płótna

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
Rockfon w celu potwierdzenia designu 
płótna oraz dostarczenia zdjęcia lub grafiki 
w wysokiej rozdzielczości.

Grafika na 
życzenie

Wszystkie standardowe kolory są drukowane na tkaninie o określonym wzorze splotu 
tekstury. Kolory powierzchni Canva są zbliżone do kolorów płyt Rockfon Color-All. Kolory 
mogą się nieznacznie różnić dla partii produkcyjnych. Należy pamiętać, że czarne ramy w 
połączeniu z jasnym kolorem płótna mogą stworzyć efekt cienia. Powierzchnia tkaniny w 
kolorze Mercury nie ma metalicznego wyglądu.

Panel ścienny: Płótno Rockfon Canva jest kierunkowe. Oznacza to, że kolory mogą się 
różnić w zależności od tego, czy panel jest powieszony w pionie, czy w poziomie.
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