
Part of the ROCKWOOL Group

Sonar Z

Dejte akustickému podhledu 
jasný směr díky unikátní hraně Z



Nesporné designérské možnosti

Podhled Sonar Z umožňuje díky unikátní konstrukci hran vytvořit výrazné lineární 
uspořádání podhledu v místnosti. Hrany Z jsou z jedné strany ostré a výrazné, z druhé 
strany zase jemně srážené, čímž vytvářejí takřka neviditelný spoj v podhledu. 

Rockfon Sonar Z
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Řešení odolné proti nárazům

V případě montáže podhledu Sonar Z v rohové 
místnosti vystavené nárazům existuje
možnost použít upevňovací klipy, které zajistí 
desku před pohybem v konstrukci. Odolnost 
vůči nárazům podhledu Sonar Z připevněného 
pomocí upevňovacích klipů byla testována 
a schválena v laboratoři v souladu s normou 
EN 13964 - Příloha D a byla kvalifikována jako 
odolnost třídy 3A. 

Třída odolnosti vůči nárazům potvrzuje 
schopnost sytému 
odolávat jednotlivým nebo náhodným nárazům 
a standardně nachází uplatnění v místech, u 
nichž se vyžaduje, aby podhledy měly základní 
odolnost vůči nárazům, např. výukové sály, 
chodby. 



AF Office, Mölndal, Švédsko



Montážní Systém

Vlastnosti

Sortiment

Podhled Sonar Z je montovaný v systému Rockfon System 
T24 Z. Systém se skládá z galvanizovaných a částečně 
natřených profilů T24, z ocelového plechu o šířce patky  
24 mm. Hrana Z podhledových desek vytváří částečné 
zakrytí profilů v jednom směru a jejich celkové zakrytí v 
druhém směru. 

Rockfon System T24 Z umožňuje snadnou montáž a 
demontáž desek „dolů“ bez nutnosti jejich zvedání nad 
nosnou konstrukci. 

Odolnost vůči nárazům se dosahuje pomocí upevňovacích 
klipů. Vkládají se na nosnou hranu sousedících desek 
každých 600 mm tak, aby byly pro každou desku rozmístěny 
symetricky. 

Hrana Modulové rozměry (mm) Hmotnost (1 m² [kg]) MKV* (mm) Montážní systém

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64
64 Rockfon System T24 Z

* MKV - Minimální Konstrukční Výška

Zvuková pohltivost

αw: do 1,00 (Třída A)

Třída reakce na oheň

A1

Odraz světla

85%

Odolnost proti vlhkosti a  
rozměrová stabilita

Do 100 % relativní vlhkosti:
1/C/0N pro šířku do 700 mm
2/C/0N pro šířku > 700 mm

Czyszczenie

 - Vysávání
 - Vlhký hadřík

Hygiena

Kamenná vlna nepředstavuje 
živnou půdu pro mikroorganismy

Čisté prostory

ISO třídy 5

Ochrana životního prostředí

Jsou vhodné k 
druhotnému 
zpracování. 

Vnitřní klima

Vybrané výrobky 
Rockfon byly označeny 
ekologickými značkami.

Odolnost proti nárazu 
 
Třída 3A (klipy)



Rockfon® je registrovaná ochranná 
známka skupiny ROCKWOOL.

Rockfon
ROCKWOOL, a. s.

CZ&SK office
Cihelní 769

735 31 Bohumín 3
Česká Republika

Tel. (+420) 702 200 892
Tel. (+421) 903 235 027

www.rockfon.cz
info@rockfon.cz
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