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Ac-Kant

Rammeløst baffelsystem

 -  Fritthengende vertikal akustikkløsning
 -  Ideell løsning til rom hvor nedhengte himlinger ikke er en mulighet, entten av tekniske eller estetiske årsake   
 -  Perfekt løsning til forbedring av akustikk
 -  Enkel og rask installasjon

Systembeskrivelse
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Rockfon har to tilgjengelige wirekits med  
1500 mm justerbar metallwire og 
sikkerhetskrok.
1.  Klassisk løsning
2.  Design løsning

Skruekrok leveres 
sammen med baffelen.
Diameter: 4,5 mm.

Integrert opphengs-
beslag for en enkel og 
sikker installasjon.

Rockfon Contour Ac kant.

Beskrivelse

Rockfon System Contour Ac Baffle er en rammeløs, akustisk baffel, 

som består av en 50 mm tykk plate av steinull og et wirekit. Begge 

sider av platen er bekledt med en estetisk tiltalende, glatt, matt, hvit 

mineralfleece. Kantene er malte, og to integrerte opphengsbeslag er 

forhåndsmontert i baffelen for en enkel og sikker montering.

Rockfon Contour® er nedhengt i et justerbart metallwirekit som 

kan festes til etasjeskilleren eller under et eksisterende T24 

profilsystem. Bruk av pendler er ikke tillatt. Systemet er ideelt i rom 

og bygninger hvor en tradisjonell nedhengt himling ikke er teknisk 

hensiktsmessig (f.eks. der prinsippene for termisk masse benyttes 

i bygningsdesignet) eller av estetiske årsaker. Det er en god og 

fleksibel løsning, som gjør akustiske forbedringer i eksisterende 

bygninger mulig. Det er enkelt og raskt å installere. 

Forbehold
Rockfon System Contour Ac Baffle skal ikke benyttes i svømmehaller 

eller utendørs på grunn av risiko for korrosjon av opphengsystemet. 

Videre bør Rockfon System Contour Ac Baffle ikke benyttes i 

områder hvor produktet utsettes for trekk og/eller vind.
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Systemkomponenter

1. Skruekrok 2. Wirekit - Klassisk løsning 3. Wirekit - Design løsning

Tilbehør

Baffel - Ac-Kant

Rockfon Contour

Modulmål (mm) Bafler/pakke Vekt (kg/baffel) Skruekrok/pakke

1200 x 300 x 50 12 2,3 24

1200 x 600 x 50 6 4,6 12

Skruekrokene leveres i samme pakke som baffelen.

Rockfon Contour Wirekit - Klassisk løsning

Stk./pakke Vekt (kg/pakke)

12 wirekits 0,52

Rockfon Contour Klassisk wirekit kan festes ved hjelp av en standard skrue 
som passer til etasjeskillerens materiale (f.eks. betong, tre...).

Rockfon Contour Suspension Kits – Design solution

Stk./pakke Vekt (kg/pakke)

12 wirekits 0,66

Rockfon Contour Design wirekit har en elegant sylinderkappe som skjuler 
gjengestaget og gir en visuelt elegant avslutning. Denne festes ved hjelp av 
en standard skrue som passer til etasjeskillerens materiale. Alternativt kan et 
M6 gjengestag benyttes.

Vi garanterer kun for montasjen av Rockfon Contour System Ac 
Baffle, hvis det skjer ved hjelp av Rockfon skruekroker.

Rockfon Contour bør festes med et wirekit bestående av 1500 mm 

justerbar wire og sikkerhetskroker. Når alle wirer er korrekt montert til 

himlingen festes de etterpå til skruekrokene.

Vi kan levere to typer wirekits; Klassisk løsning og Design løsning. 

Design løsningen er optimal til prosjekter hvor estetikken er spesielt 

viktig.

Rockfon Contour er tilgjengelig i følgende modulmål:
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200 mm

800 mm

200 mm

Innfesting av skruekroker til baffel
Rockfon Contour bafler har to hvite forhåndsmonterte opphengsbeslag. De er plassert 200 mm fra 

kanten av baffelen. Skruekrokene skal monteres forsiktig i de hvite opphengsbeslagene.

Velegnede bafler

Systeminstallasjon

Kun Rockfon Contour med integrerte opphengsbeslag kan benyttes til Rockfon System Contour Ac Baffle.

Korrosjonsbestandig
Rockfon System Contour Ac Baffle tilbehør må ikke benyttes utendørs eller i svømmehaller på 

grunn av risiko for korrosjon.

Systembæreevne
Den maksimale belastning pr. metalwire er 5 kg.

Egenskaper
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Innfesting av Rockfon System Contour Ac Baffle til himlingen
Kontroller at konstruksjonen/himlingen er solid og har en bæreevne på minst 10 kg.  

Ved innfesting av bafler til himlingen, benyttes egnet feste i forhold til underlaget.

Fest wirer til ankerpunkter i himlingen. Dytt wiren inn i sikkerhetskroken. Systemet låser automatisk 

og gir maksimal sikkerhet. Før platen heves til ønsket høyde, kontrolleres at alle festemekanismer 

er montert korrekt. Den maksimale belastning pr. wire er 5 kg.

Systeminstallasjon

Nivellering
Juster høyden ved benytte et vater:

Installasjon av Rockfon System Contour Ac Baffle  
under en eksisterende, nedhengt himling
Det er mulig å montere Rockfon System Contour Ac Baffle under et eksisterende T24 profilsystem

(kontroller at profilsystemet kan bære vekten fra Rockfon Contour baffle). En slik installasjon kan

gjøres på flere måter, og vi anbefaler at du kontakter Rockfon for mer informasjon og hjelp til å 

velge den beste løsningen.
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Plater
Det anbefales å benytte rene hansker med nitril- eller PU-belegning ved installasjon av 

Rockfon plater for å unngå tilsmussing.

For å sikre best mulig arbeidsmiljø anbefaler vi at de installasjons-anvisninger som finnes på 

emballasjen følges, samt at gjeldende arbeidspraksis på byggeplassen alltid følges.

Generelle installasjonsanbefalinger

Rockfon har utviklet spesielle verktøy som er tilgjengelige på www.rockfon.no

Verktøy

For ytterligere informasjon se CAD-biblioteket 
på vår hjemmeside.

Gå på oppdagelse i vårt store bibliotek av 
referanseprosjekter på vår hjemmeside.

Generer beskrivelser på våre produkter på 
hjemmesiden.

Sparkelmasse til reparasjon av uønskede kantskader forårsaket under 

håndtering eller ved installasjon.

Denne sparkelen er utviklet for å reparere skader eller små hull på opp til 15 

mm diameter eller riper som kan være forårsaket av feil håndtering.

Struktur og farge på sparkelen er identisk med Eclipse og Rockfon Contour 

kantmaling som er påført på fabrikken, hvilket gjør at man ikke legger merke 

til eventuelle reparasjoner. Den er enkel å påføre og tørker raskt.

Rockfon Eclipse og Rockfon Contour sparkelmasse for kantreparasjon
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Tel: 22 02 40 00
Fax: 22 15 91 78
www.rockfon.no
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