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Wierzymy, że nasze rozwiązania akustyczne z wełny skalnej i metalu 
oraz systemów do ich podwieszania, są szybkim i prostym sposobem 
kreowania pięknych, komfortowych oraz bezpiecznych wnętrz. 

Nasze rozwiązania są trwałe i łatwe w montażu, chronią ludzi przed 
hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia, a także przyczyniają się do 
powstawania budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect – Kreacja i Ochrona - to nasza misja i sposób 
działania. Stawiamy na ludzi, dbamy o bliskie relacje, dzielimy się 
naszymi sukcesami, aby budować wzajemne zaufanie.

To jest nasza solidna jak skała, obietnica dla Was. W ROCKFON, Kreacja i 
Ochrona, to jest to co robimy i to zostało zainspirowane przez Was.
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Sonar Z

Swoboda projektowania

Sufit Sonar Z dzięki unikalnej konstrukcji krawędzi pozwala stworzyć wyraźny, liniowy 
układ sufitu w pomieszczeniu. Krawędzie Z z jednej strony są ostre i wyraziste, z drugiej 
zaś delikatnie fazowane, dając niemal niewidoczne połączenie na suficie.



Projekt: Uniwersytet Roskilde, Dania



Sonar Z Projekt: Siedziba T-Mobile, Warszawa, Polska



Rozwiązanie odporne na uderzenia

W przypadku montażu sufitu Sonar Z w 
pomieszczeniu narażonym na uderzenia istnieje 
możliwość zastosowania klipsów mocujących, 
które zabezpieczają płytę przed przesuwaniem 
w konstrukcji. Odporność na uderzenia 
sufitu Sonar Z zamontowanego z użyciem 
klipsów mocujących została przetestowana i 
zatwierdzona w laboratorium zgodnie z normą 

EN 13964 - Załącznik D i zakwalifikowana 
jako odporność klasy 3A. Klasa odporności na 
uderzenia potwierdza zdolność systemu do 
opierania się pojedynczym lub okazjonalnym 
uderzeniom i standardowo znajduje 
zastosowanie w miejscach, w których wymagane 
jest, by sufity posiadały podstawową odporność 
na uderzenia, np. sale lekcyjne, korytarze.



Sonar Z Projekt: Siedziba AF, Mölndal, Szwecja



SYSTEM MONTAŻU

WŁAŚCIWOŚCI

ASORTYMENT

Pochłanianie dźwięku

αw: do 1,00 (klasa A)

Czyszczenie

Odkurzanie wilgotną 
ściereczką

Środowisko

W 100% do 
powtórnego 
przetworzenia

Odbicie światła

85%

Pomieszczenia czyste

klasa ISO 5

Klasa reakcji na 
ogień

A1

Higiena

Wełna skalna nie 
umożliwia rozwoju 
drobnoustrojów

Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty 
ROCKFON zostały 
wyróżnione etykietami
środowiskowymi

Odporność na 
wilgoć i stabilność  
wymiarowa

Do 100% wilgotności wzgl.
1/C/0N dla szer. do 700mm
2/C/0N dla szer. > 700mm

Odporność na 
uderzenia

Klasa 3A (klipsy 
mocujące)

Sufit Sonar Z montowany jest w systemie 
ROCKFON System T24 Z,System składa się z 
galwanizowanych i częściowo lakierowanych 
profili T24, z blachy stalowej o szerokości stopki 
24mm. Krawędź Z płyt sufitowych powoduje 
częściowe zakrycie profili w jednym kierunku i 
całkowite ich zakrycie w drugim.

ROCKFON System T24 Z pozwala na łatwy 
montaż i demontaż płyt „do dołu” bez 
konieczności podnoszenia ich powyżej 
konstrukcji nośnej.

Odporność na uderzenia osiąga się poprzez 
zastosowanie klipsów mocujących. Wkłada się 
je w krawędzie nośne sąsiadujących płyt co 
600mm w taki sposób, aby dla każdej z płyt były 
rozmieszczone symetrycznie.

Krawędź Wymiary modularne (mm) Masa 1 m2 [kg] MWM* (mm) System montażu

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64
64 ROCKFON System T24 Z

*) MWM = Minimalna Wysokość Montażu



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings 
and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable 
and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the 
spread of fire. They are our way of making a constructive contribution 
towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, 
sharing success and maintaining trust.

It’s our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is 
what we do - and it’s inspired by you.
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