
Rockfon Eclipse™

Design a akustika v jednom



Rockfon Eclipse jsou inovační volně zavěšené 

podhledové prvky, které dotvářejí akustické 

podmínky interiéru a propůjčují mu originální 

vzhled. Zlepšují akustický komfort také 

v místnostech, které využívají tepelně 

akumulačních vlastností stavební konstrukce, a 

umožňují v nich neomezené proudění vzduchu. 

Rychle a snadno se montují. Mají všestranné 

využití. Lze je používat v novostavbách i 

v renovovaných nebo rekonstruovaných 

objektech a tím zajistit optimální akustický 

komfort v místnostech.

Spojení estetických a akustických předností 

podhledových prvků se dokonale osvědčuje i 

v těch nejnáročnějších typech objektů. Volně 

zavěšené podhledové prvky se uplatňují ve 

veřejných, komerčních i rekreačních budovách.

Rockfon Eclipse™

Design a akustika v jednom

 Elegance volně zavěšeného podhledového prvku,
 Vysoká úroveň akustického komfortu,
 Různorodé použití;



Volně zavěšené podhledové prvky Rockfon 

Ecplise nabízíme v deskách tvaru čtverce a 

obdélníku. Ideálně doplňují každý interiér a 

propůjčují mu stylový charakter.

Elegantní vzhled těchto podhledových prvků 

bez rámu umocňuje prostá hrana s drobným 

zářezem. Prvky mají hladký, bílý povrch, 

který je velmi odolný. Skvěle odráží světlo a 

má vliv na mikroklima v interiéru a snižování 

provozních nákladů místnosti. Moderní design 

podhledových prvků a minimalistické závěsy 

z ocelových lanek diskrétně ladí s každým 

prostorem.

Rockfon Eclipse lze montovat pod stávající 

kazetový nebo sádrokartonový podhled. 

Používají se také ke zlepšení akustických 

podmínek v místech, kde není možné použít 

tradiční zavěšený podhled (památkové objekty, 

skleněná střecha, nezbytný přístup 

k podstropním instalacím atd.).

Design
Nový rozměr estetiky

 Minimalistické provedení,
 Subtilní závěsný systém,
 Moderní formování prostoru;



Stále rozšířenějším trendem ve stavebnictví je 

časté využívání tvrdých materiálů, které odrážejí 

zvuk, například skla nebo betonu. Jejich použití 

zároveň nutí projektanty, aby volili řešení, která 

zlepšují akustický komfort interiéru.

Volně zavěšené podhledové prvky 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.

Umožňují dosáhnout optimálního akustického 

komfortu. Předcházejí vzniku ozvěny v místnosti 

a zlepšují srozumitelnost mluvené řeči.

Akustika
Optimální úroveň komfortu

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



Volně zavěšené podhledové prvky Rockfon 

Eclipse pomáhají efektivně využít tepelně 

akumulačních vlastností stropů k regulaci 

teploty místnosti. Jednotlivé podhledové prvky 

při dodržení odpovídající vzdálenosti mezi nimi 

a masivním stropem umožňují neomezené 

proudění vzduchu. To zajišťuje správnou 

cirkulaci tepelné energie, kterou masivní stropy 

vydávají do prostoru a která se v nich hromadí 

díky tepelně akumulačním vlastnostem stavební 

konstrukce. Takto Rockfon Eclipse pomáhají k 

optimální regulaci teploty v místnostech.

Volně zavěšené podhledové prvky Rockfon 

Eclipse splňují přísné požadavky na ochranu 

životního prostředí. Jsou zcela recyklovatelné. 

Byly oceněny dánskou ekologickou značkou 

Danish Indoor Climate Label.

Rockfon Eclipse, 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 jeho stavební konstrukce,
 100% recyklovatelné;



Rockfon Eclipse jsou volně zavěšené 

podhledové prvky, které se vyznačují rychlou 

a snadnou montáží a širokým uplatněním. 

Lze je montovat pod různé druhy konstrukcí 

(betonové, dřevěné, ocelové) pomocí kotvících 

spirál Rockfon a závěsného systému Rockfon 

Eclipse (závěsný systém Rockfon Eclipse se 

standardně prodává v sadě s hmoždinkami).

Pomocí speciálního příslušenství lze Rockfon 

Eclipse montovat v rámci rekonstrukce místností 

pod kazetové nebo sádrokartonové podhledy 

(viz Návod k montáži Rockfon Eclipse).

Montáž 
Rychlost, jednoduchost a univerzálnost 

Návod k montáži

Rockfon Eclipse™

 Systémové řešení,
 Snadná montáž,
 Univerzálnost;



Volně zavěšené podhledové prvky Rockfon 

Eclipse jsou vyrobeny ze 40 mm tlusté desky z 

kamenné vlny. Lícní strana podhledového prvku 

je potažena natřenou textilií ze skelného vlákna, 

která vytváří hladký, bílý povrch.

Zadní strana je pokryta vrstvou bílé akustické 

textilie, která navíc odráží světlo. Hrany 

podhledového prvku jsou natřeny a jsou odolné 

proti poškození.

SORTIMENT

Hrany
 Modulové 

rozměry (mm)
 Množství 
(ks/karton)

Hmotnost 
(kg/ks)

Be 1200 x 1200 x 40 4 9.0

1800 x 1200 x 40 4 13.0

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 Eclipse

0,5 1,2 2,1 2,8 2,8 2,7

0,5 1,2 2,0 2,4 2,6 2,5

0,7 1,7 3,1 3,9 4,0 3,9

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

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Ek
viv

al
en

tn
í a

bs
or

pč
ní

 p
lo

ch
a

m
²/p

rv
ek

1200x1200x40: samostatný panel 
(výška svěšení 500mm)

1200x1200x40: v řadě, ve vzdálenosti 
300mm (hloubka svěšení 500mm)

1800x1200x40: samostatný panel 
(hloubka svěšení 500mm)

* vzdálenost mezi panely větší nebo rovna 2m

CZ
1200x1200-x2,1800x1200

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Podhledove 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. Rockfon Eclipse byl 
zařazen do třídy 2/C/0N podle ČSN EN 13964.

Odolnost proti korozi: kotvící spirály použité k montáži Rockfon Eclipse 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 laboratořích 
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 Eclipse má hodnotu 86%. Bílá zadní strana samostatného volně zavěšeného 
prvku zajišťuje optimální odraz světla (79% podle ISO 7724-2) a tepla.

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.


