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Kazety jsou pokryty skelným vláknem a natøeny speciální barvou, proto je jejich povrch hladký
a bílý a zajišt´uje optimální odrazivost a rozptyl svìtla. Minerální vlna tlumí zvuky procházející
mikroskopickými otvory v povrchu kazety.
Kazety SOFIT pøedstavují standardní øešení pro stropní podhledy. Základní modul 600 x 600mm
s hranou A je urèen k montáz¡ i s nosným systémem typu RockLink XL nebo RockLink 24.

SORTIMENT KAZET SOFIT
Hrana

Modulové
rozmìry [mm]

Hmotnost
[kg/m2]

Mnoz¡ ství [m2]
v kartonu

Mnoz¡ ství [ks]
v kartonu

MKV*) pro
demontáz¡ [mm]

Montáz¡ ní
systém

A24

600 x 600 x 15

1,3

10,08

28

100

RockLink XL
RockLink 24

*) MKV = minimální konstrukèní výška, která umoz¡ òuje demontáz¡ kazety, poèítaná od její lícní strany.

SOFIT pøedstavuje univerzální øešení pro všechny zákazníky,
kteøí uvaz¡ ují nejen o estetickém, odolném, ale také o bezpeèném
stropním podhledu:
- Pohltivost hluku: SOFIT sniz¡ uje úroveò hluku v místnosti, vyuz¡ ívá k tomu
pøirozenou schopnost kamenné minerální vlny pohlcovat zvuky.
- Nehoølavost: SOFIT je nehoølavý výrobek, protoz¡ e je vyroben na bázi nehoølavé
kamenné vlny Rockwool.
- Estetika: SOFIT zvyšuje estetiku interiérù - bílý, hladký povrch optimálnì
odráz¡ í svìtlo, coz¡ navíc umoz¡ òuje sníz¡ it náklady na osvìtlení.
- Odolnost: SOFIT je odolný, protoz¡ e je vyroben z kamenné minerální vlny
- nedeformuje se a udrz¡ uje si rozmìrovou stálost. Nereaguje na vlhkost
a je odolný proti biologickým faktorùm napø. plísním a houbám.
- Nízká hmotnost: SOFIT je lehký a nezatìz¡ uje stropní konstrukci.
To znamená také levnìjší dopravu a snadnìjší montáz¡ .
- Jednoduchá montáz¡: SOFIT se snadno montuje, lze ho libovolnì upravovat
na poz¡ adované rozmìry. Kazety SOFIT se nedrolí ani nelámou a nevzniká tak
zbyteèný odpad.

Záruka technických parametrù výrobku

POHLTIVOST ZVUKU
Pøi svìšení 200mm je hodnota
souèinitele αw = 0,55.
Pohltivost zvuku tøídy D
(EN ISO 11654).

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI
A ROZMÌROVÁ STÁLOST
Do 100% relativní vlhkosti vzduchu.
Tøída 1/C/0N (EN 13964).

TØÍDA REAKCE NA OHEÒ

ODRAZIVOST SVÌTLA

Eurotøída A1 (EN 13501-1).

Koeficient rozptylu odraz¡ eného
svìtla 87% (ISO 7724-2).

Více informací: www.rockfon.com nebo +420 602 562 508

Rockfon® si vyhrazuje právo na zmìny technické a výrobní
bez pøedchozího oznámení. Rockfon® nenese odpovìdnost za chyby v tisku.

Podhledové kazety SOFIT, vyrobené z kamenné minerální vlny, jsou nehoølavé, odolné proti
vlhkosti a vzniku plísní a hub.

