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OBECNÉ INFORMACE
Popis systému:

Rockfon Eclipse je volně zavěšený podhledový prvek, který je vyroben ze 40 mm 

tlusté desky z kamenné vlny. Lícní strana podhledu 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.

Přenášení a skladování:

Volně zavěšené podhledové prvky Rockfon Eclipse jsou baleny po 4 kusech. 

S kartony zacházejte opatrně a přenášejte je vždy ve dvojici. Skladujte je naležato, 

ve vodorovné poloze. Ke každému kartonu podhledových prvků Rockfon Eclipse je 

připojen pár rukavic, které jsou určeny k jejich přenášení.

Podmínky v místě montáže:

Podhledové prvky Rockfon Eclipse nevyžadují aklimatizaci. Kamenná vlna je 

rozměrově stabilní i při 100% relativní vlhkosti vzduchu. Výrobek může být 

instalován v rozsahu teplot  od 0 °C do 40 °C.

Omezení:

Vzhledem k riziku koroze závěsného systému nelze tyto podhledové prvky 

instalovat na bazénech nebo mimo interiér.

SOUČÁSTI SYSTÉMU

 Podhledové prvky Rockfon Eclipse

Hrany
Modulové 

rozměry (mm)
Množství 

(ks/karton)
Hmotnost 
(kg / ks)

Be 1200 x 1200 x 40 4 9.0

Be 1800 x 1200 x 40 4 13.0

K zavěšení Rockfon Eclipse slouží sada, která se skládá z nastavitelných ocelových 

lanek a dalšího příslušenství. Když se jednotlivé části tohoto příslušenství spojí, lanko 

se připevní pomocí kotvící spirály k podhledovému prvku.

Kotvící spirály

Množství 
(ks/karton)

Hmotnost 
(kg / ks)

100 1.2

Průměr: Ø 22 mm

Délka: 48 mm ±1

Viditelná část: 12.5 mm

Závěsný systém Rockfon Eclipse

Množství 
(ks/karton)

Hmotnost 
(kg / ks)

4 sady po 4 kusech 1.0

4 sady po 6 kusech 1.4

Závěsný systém Rockfon Eclipse je přizpůsoben k montáži do betonu. 

Jestliže je potřeba použít jiný typ připevnění, lze kotvu do betonu 

nahradit kompatibilním upevňovacím prvkem se závitem M6 

(např. vrut do dřeva, svorka atd.).

Kotvící spirály a závěsný systém se prodávají samostatně. Na volně 

zavěšené podhledové prvky Rockfon Eclipse se vztahuje záruka pouze 

tehdy, když k jejich instalaci byly použity kotvící spirály Rockfon.

Ocelové lanko, 
délka 1500 mm
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Minimální vzdálenost mezi 
kotvícími spirálami je 600mm

min. 150mm
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MONTÁŽNÍ POKYNY
Obecné informace:

Abyste snížili riziko poškození podhledových prvků Rockfon Eclipse a usnadnili si a 

zrychlili montáž, musíte kartony a jednotlivé podhledové prvky přenášet výhradně ve 

dvojici s druhou osobou.

Připevnění kotvících spirál k podhledovému prvku:

Kotvící spirály musíte svisle zašroubovat na zadní stranu podhledového prvku. 

Minimální vzdálenost od hrany prvku je 150 mm. Minimální vzdálenost mezi kotvícími 

spirálami je 600 mm. Maximální zatížení kotvící spirály je 5 kg. K montáži 

podhledového prvku 1200 x 1200 mm potřebujete čtyři, rovnoměrně rozložené kotvící 

spirály. Podhledové prvky o rozměrech 1800 x 1200 mm vyžadují šest rovnoměrně 

rozložených závěsných bodů.
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Montáž závěsného systému a podhledových prvků Rockfon Eclipse:

Před instalací podhledových prvků se ujistěte, že struktura podkladu, ke kterému budou připevněny, je 

odolná a že jeho nosnost zaručuje přenesení minimálně 20kg zátěže na každý připevněný podhledový 

prvek. V případě montáže podhledových prvků do betonu musíte vyvrtat vrtákem o průměru 6 mm 

otvor hluboký 30 mm. Před vsazením montážní hmoždinky do vyvrtaného otvoru zakryjte její závit M6. 

Dříve než přistoupíte k další fázi montáže, musíte zkontrolovat, zda je hmoždinka pevně uchycena v 

podkladu. V této fázi musí být viditelný pouze závit. Připevněte lanko v upevňovacích bodech na stropě. 

Nasaďte lanko na hák. Systém se automaticky uzavře a bude tak zajišťovat maximální bezpečnost. 

Připevněte háky ke všem kotvícím spirálám. Dříve než vyzvednete podhledový prvek do požadované 

výšky (ve dvojici s druhou osobou), se ujistěte, že byly namontovány všechny háky a že nenastane 

situace, kdy by podhledový prvek byl zavěšen pouze na jednom nebo dvou hácích. Maximální zatížení 

lanka je 5 kg a minimální výška zavěšení je 150 mm.

Spojení závěsného systému Rockfon Eclipse se stropem (např. betonovým):
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Ustavení do roviny:

Ustavte podhledový prvek do roviny pomocí vodováhy. Následně se ujistěte, že je připevněn ve 

všech bodech tak, aby jeho hmotnost byla rovnoměrně rozložena. Podhledový prvek Rockfon 

Eclipse lze montovat pod maximálním úhlem 45°.

Pokud je nezbytná instalace osvětlení, můžete ji provést v této fázi. Osvětlení musí být 

připevněno samostatně. Podhledové prvky Rockfon Eclipse nesmějí být nosičem dodatečného 

materiálu nebo instalací.
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Montáž podhledového prvku Rockfon Eclipse pod stávající stropní podhled:

Rockfon Eclipse lze montovat do již stávající konstrukce T24 (obr. č. 1) pomocí standardního 

příslušenství (obr. č. 2), které je k dostání u distributorů zavěšených stropních podhledů. Obraťte 

se na dodavatele konstrukce, abyste zjistili, zda je schopná unést hmotnost podhledového prvku 

Rockfon Eclipse a na dodavatele montážního příslušenství, abyste zjistili, zda skoby odolají 

zatížení 5 kg.

Rockfon Eclipse lze pod stropní podhled namontovat také tak, aby lanka procházela 

podhledovými kazetami a závěsný systém byl připevněn ke stropu (např. betonovému). 

Ilustraci naleznete na obrázku č. 3.

Montáž podhledového prvku Rockfon Eclipse pod stávající sádrokartonový podhled:

Pomocí vzpěr:

Obraťte se na dodavatele vzpěr, abyste zjistili, zda jsou schopny nést hmotnost 5 kg na zavěšený bod. 

Vyvrtejte otvor v sádrokartonové desce. Připevněte zámek lanka ke vzpěře. Zasuňte vzpěru do 

sádrokartonové desky a položte ji vodorovně na desku.

1

2
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Pomocí hmoždinek do sádrokartonových desek:

Obraťte se na dodavatele hmoždinek, abyste zjistili, zda jedna hmoždinka unese hmotnost 5 kg.

(1) Přišroubujte hmoždinku společně se spojkou M6 do sádrokartonové desky.

(2) Připevněte závěsný systém Rockfon Eclipse ke spojce M6.

Pomocí podhledových kotev:

Před montáží podhledového prvku se obraťte na dodavatele kotev, abyste zjistili, zda jednotlivá 

kotva je schopna nést hmotnost 5 kg.

(1)  Vyvrtejte otvor v sádrokartonové desce. Zašroubujte závitový kolík M6 do podhledové kotvy. 

Vložte do otvoru v desce. 

(2)  Kotva se po průchodu na druhou stranu rozšíří a zajistí závitový kolík na požadovaném místě.

(3)  Přišroubujte závěsný systém Rockfon k závitovému kolíku M6.

K zavěšení podhledových prvků Rockfon Eclipse lze využít také jiné montážní příslušenství, 

jehož použití schvaluje příslušná dokumentace.

21
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Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez 
předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

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


