
Rockfon Contour®
PARAMETRY VÝROBKU

Sounds Beautiful



Rockfon Contour®

 - Estetický, bezrámový, akustický prostorový absorbér

 - Rychlá a snadná montáž

 - Ideální pro zvýšení akustiky v prostorech využívajících tepelnou 

hmotu nebo tam, kde je vyžadován častý a nerušený přístup k 

instalacím

 - Používá se k posílení zvukové pohltivosti u stávajícího stropu

Popis produktu
 - Prostorový absorbér z minerální vlny

 - Lícní strana: vysoce matný, hladký, 

barvený flís

 - Lakované hrany

 - Kotvící body integrované při výrobě

Oblast použití
 - Vzdělávání

 - Komerční prostory

 - Zdravotnictví

 - Průmysl

 - Kanceláře

 - Odpočinek a sport

Hrana
Modulové rozměry 

(mm)
Hmotnost 

(kg/ks)
Doporučený 

montážní systém

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™

Kontaktujte nás v případě požadavku speciálních velikostí, dodacích lhůt a minimálního množství
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Vlastnosti

Zvuková pohltivost
Aeq (m2/prvek)

Reakce na oheň
A1

Odraz světla
79%

Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita
Do 100% RH
Rockfon Contour by neměl být používán v bazénech 
a externích objektech. Pro více informací kontaktujte 
Rockfon.

Čištění
 - Vysavačem

Hygiena
Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro 
mikroorganismy

Prostředí
Plně recyklovatelná kamenná vlna
Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 
29 % a 64 % podle normy ISO 14021.
Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to 
Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti 
na typu produktu).

Uhlíková stopa
Cradle-to-Gate: 6.13 kg ekv. CO2 (na základě EPD 
ověřeného třetí stranou)
Cradle-to-Grave: 8.30 kg ekv. CO2 (na základě EPD 
ověřeného třetí stranou)

Klima interiéru
Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou 
klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou 
značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi 
těkavých organických látek (VOC)

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

1200 x 600 x 50: jednotlivý prvek
(1 absorbér/m2; v odstupech: 83 cm) 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73
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Sounds Beautiful
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Part of ROCKWOOL Group   /   www.rockfon.cz


