
Rockfon Contour™

Nový rozměr akustiky



Rockfon Contour jsou bezrámové prostorové 

pohlcovače (baffle), které se vyznačují 

minimalistickým, elegantním designem a jsou 

určeny k montáži ve svislé poloze. Zlepšují 

akustický komfort a v případě potřeby 

optimalizují využití tepelně akumulačních 

vlastností konstrukce budovy.

Rychle a snadno se instalují. Mají všestranné 

využití. Lze je montovat pod již stávající stropní 

podhled nebo samostatně. Odsvědčily se v 

novostavbách i v rekonstruovaných objektech.

Tradiční prostorové pohlcovače byly dosud 

instalovány zejména v průmyslových provozech. 

V současnosti se s ohledem na jejich estetiku 

a technické parametry používají také na 

exponovanějších místech.

Výborně se hodí i do nejnáročnějších budov, 

např. kanceláří, škol nebo rekreačních objektů. 

Jsou vynikající alternativou ke standardním, 

modulovým stropním podhledům.

Rockfon Contour™

Nový rozměr akustiky

 Estetický prostorový pohlcovač,
 Vysoká úroveň akustického komfortu,
 Svoboda projektování;



Baffle Rockfon Contour jsou bez rámů a mají 

prosté, oboustranně sražené hrany. Hladký, bílý 

povrch panelů je trvalý a odolný.

Díky minimalistické, čisté formě se prostorové 

pohlcovače Rockfon Contour ideálně hodí 

i do nejmodernějších interiérů. Mohou 

být efektním dekoračním prvkem, který 

zdůrazňuje charakter interiéru.

Rockfon Contour dodáváme ve formě 

obdélníkových desek (1200 x 600 mm), 

které lze zavěsit za delší nebo kratší stranu.

Design
Minimalistický moderní vzhled

 Svislé zavěšení,
 Bezrámové baffle,
 Sražené hrany;



Prostorové pohlcovače Rockfon Eclipse 

pohlcují zvukové vlny, které na ně dopadají 

z obou stran. Díky tomu zajišťují maximální 

úroveň zvukové pohltivosti a snižují dobu 

dozvuku a hladinu hluku. A umožňují tak 

dosáhnout optimálního akustického komfortu. 

Předcházejí vzniku ozvěny v místnosti a 

zlepšují srozumitelnost mluvené řeči.

Rockfon Contour lze využít ke zlepšení 

akustických podmínek v místech, kde nelze 

použít tradiční stropní podhled (skleněná 

střecha, budovy, které využívají tepelně 

akumulačních vlastností stavební konstrukce), 

nebo montovat pod stávající kazetový podhled.

Akustika
Optimální akustický komfort

 Vysoký součinitel zvukové pohltivosti,
 Snížená hladina hluku,
 Lepší srozumitelnost mluvené řeči;



Rockfon Contour je volně zavěšený prvek 

a nebrání pohybu vzduchu v místnosti. Tím 

zajišťuje správnou cirkulaci tepelné energie, 

kterou do prostoru vydávají masivní stropy 

a která se v nich hromadí díky tepelně 

akumulačním vlastnostem stavební konstrukce. 

Baffle Rockfon Contour takto pomáhají k 

optimální regulaci teploty v interiéru.

Prostorové pohlcovače Rockfon Contour 

splňují přísné požadavky na ochranu životního 

prostředí. Jsou zcela recyklovatelné. Byly 

oceněny dánskou ekologickou značkou 

Danish Indoor Climate Label.

Rockfon Contour, stejně jako všechny výrobky 

vyrobené z kamenné vlny Rockwool, mají 

výjimečnou reakci na oheň, rozměrovou 

stabilitu a snadnou údržbu.

Vlastnosti
Dobré mikroklima místnosti a péče o životní prostředí
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  Nejbezpečnější třída reakce na oheň - 
eurotřída A1,

  Použití v objektech, které využívají 
tepelně akumulačních vlastností 
stavební konstrukce,

 100% recyklovatelné



Rockfon Contour jsou prostorové pohlcovače, 

které mají široké uplatnění a vyznačují se 

snadnou a rychlou montáží. Jsou zavěšeny 

svisle přímo na stropu nebo jiném konstrukčním 

prvku budovy pomocí elastických drátů na 

západkách a kotvících spirálách, které jsou 

upevněny v horní hraně pohlcovače.  Baffle lze 

montovat mnoha způsoby v různých sestavách 

a konfiguracích podle potřeb a dostupného 

prostoru, např. pod betonovým stropem (se 

systémem zavěšení Rockfon Eclipse) pomocí 

kotvících spirál, na vodorovně vedeném lanku, 

k profilu pomocí háku.

Prostorové pohlcovače Rockfon Contour lze 

montovat také pod stávající kazetový podhled. 

Podrobné informace se nacházejí v návodu k 

montáži Rockfon Contour.

Montáž
Rychlost, jednoduchost a univerzálnost

Návod k montáži

Rockfon Contour™

 Konkurenceschopné řešení,
 Snadná montáž,
 Univerzálnost systému;



Bezrámové prostorové pohlcovače Rockfon 

Contour jsou vyrobeny z 50 mm tlusté desky 

z kamenné vlny. Obě strany pohlcovače 

jsou pokryty akustickou tkaninou ze 

skelného vlákna,

která má hladký bílý povrch. Hrany pohlcovače 

jsou natřeny a jsou odolné proti poškození.

SORTIMENT

Hrany
Modulové 

rozměry (mm)
Množství 

(ks/karton)
Hmotnost 

(kg/ks)

Bc 1200 x 600 x 50 4 4.3

ZVUKOVÁ POHLTIVOST
Zvuková pohltivost se měří podle ČSN ISO 354. 
Zvuková pohltivost prostorových pohlcovačů, např. volně zavěšených podhledových prvků 
nebo tzv. baffle, je určena ekvivalentní absorpční plochou vyjádřenou v m² na jednotlivý 
prvek. Určuje rozměry absorpční plochy se 100% zvukovou pohltivostí, která pohltí 
přesně stejné množství zvuku jako testovaný prvek (volně zavěšený podhledový prvek 
nebo pohlcovač “baffle”).

Rockfon Contour
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1200x600x50:	jednotlivý	prvek	
(1	baffle/m²;	v	odstupech:	83	cm)

CZ
1200x600

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Podhledové kazety Rockfon jsou vyrobeny z kamenné vlny. Kamenná vlna je nehořlavý 
materiál, jehož teplota tavení vláken přesahuje 1000 °C.

Třída reakce na oheň: Eurotřída A1 - podle ČSN EN 13501-1.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A ROZMĚROVÁ STABILITA 
(ODOLNOST PROTI OHÝBÁNÍ)
Výrobky Rockfon jsou rozměrově stabilní až do 100% relativní vlhkosti vzduchu. Mohou být 
instalovány v rozsahu teplot od 0 °C do 40 °C bez aklimatizace.

Odolnost proti korozi: kotvicí spirály použité k montáži Rockfon Contour jsou vyrobeny 
z nerezové oceli typ 1.4401 (stupeň 316), která ve standardních podmínkách zajišťuje 
vysokou odolnost proti korozi  a je vhodná pro použití v místnostech třídy C3 (ČSN EN 
ISO 12944-2). Tento druh oceli je převážně používán v zařízeních pro zpracování potravin, 
v chemickém a petrochemickém průmyslu, na pracovištích a v laboratorních zařízeních, 
v lékařských implantátech. Závěsný systém nesmí být používán v bazénech.

ODRAZ SVĚTLA
Koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 pro podhledové kazety Rockfon 
Contour má hodnotu 79%. 

Ocelové 
lanko, délka 

1500 mm

Charakteristika
Popis systému a jeho parametrů

Kotvící spirála

Závěsný systém 
Rockfon Eclipse



ACTIVATE YOUR CEILING
Rockfon vyrábí systémy zavěšených podhledů a zdokonaluje je tak, 
aby dokázaly aktivně řešit problémy jak v novostavbách, tak i v 
renovovaných objektech.

Podhledy Rockfon jsou známy moderním designem a estetikou, 
snadnou montáží a akustickými a protipožárními vlastnostmi. Díky 
tomu mají naše výrobky nejvyšší kvalitu. Jsou úsporné a splňují 
požadavky moderních trendů a řešení ve stavebnictví.

Široká paleta řešení zavěšených podhledů Rockfon umožňuje našim 
zákazníkům, aby se aktivně podíleli na změnách a zdokonaleních, 
které zvyšují standard a vytvářejí optimální vnitřní klima interiérů 
- a tím zároveň zvyšují hodnotu budov.

Proto říkáme: “ACTIVATE YOUR CEILING”

Rockfon
(Rockwool, a.s.)
Tel. (+420) 602 562 508

www.rockfon.com
czech@rockfon.com 

Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových zm
ěn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.


