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ROCKFON® minerale panelen & ophangsystemen



ROCKFON® minerale panelen 

ROCKFON® Lithos® 
 
- Standaard oppervlak ideaal voor de meest gangbare toepassingen  
   Beschikbaar in semi-verdekt en zichtbaar ophangsysteem
- Goede akoestische eigenschappen
- Toepasbaar in: retail (low budget)

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x15 mm
0,90 αw 82 %

1200x600x15 mm

A15A24

ROCKFON® Boxer™ 
 
- Paneel met een zeer hoge impactbestendigheid
- Stootbestendig, afwasbaar met vochtige doek 
- Hoogste geluidsabsorptie (aangenaam akoestisch comfort)
- Toepasbaar in: scholen, kantines, kleedruimtes, gezondheidszorg

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x25 mm
1,00 αw 85 %

1200x600x25 mm

A24

ROCKFON®  Krios® 
 
- Egaal wit plafondpaneel, verkrijgbaar in diverse afmetingen,  
   kantafwerkingen (verdiept en zichtbaar)
- Hoogste geluidsabsorptie (aangenaam akoestisch comfort)
- Toepasbaar: onderwijs, retail, industrie, kantoren, gezondheidszorg

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x20 mm (A24/E24)

1,00 αw 86 %
1200x600x20 mm (A24/

A15)

ROCKFON® Fibral® Wit 
 
- Wit basispaneel met een zacht, grijs, onregelmatig motief (zichtbaar  
   plafondsysteem)
- Goede geluidsabsorptie
- Toepasbaar in: scholen, openbare gebouwen, kantoorruimtes

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x20 mm
1,00 αw 78 %

1200x600x20 mm

A24

E24A24
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ROCKFON Color-all® 
 
- 34 exclusieve kleuren onderverdeeld in 6 thema’s (zichtbaar plafondsysteem) 
- zwart op voorraad, andere kleuren op aanvraag
- Hoogste geluidsabsorptie
- Toepasbaar: retail, onderwijs, gezondheidszorg, kantoren

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

1200x600x25 mm 1,00 αw
Afhankelijk  
van de kleur

A24

ROCKFON® Royal™ 
 
- Multifunctioneel plafond met goede hygiënische eigenschappen  
- Gemakkelijk te reinigen met natte doek
- Hoge geluidsabsorptie
- Toepasbaar in: cleanrooms

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x20 mm  
(A24/E15/E24/A15)

0,85-0,95 αw 85 %
1200x600x20 mm (A24/

A15)

ROCKFON Blanka® 
 
- Uiterst mat en extreem wit oppervlak
- Niet-leg richtingsgebonden oppervlak = kortere montagetijd 
- Hoogste geluidsabsorptie (aangenaam akoestisch comfort)
- Toepasbaar: kantoren, onderwijs, retail, gezondheidszorg

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x20 mm
1,00 αw 87 %

1200x600x20 mm

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x20 mm
0,90 αw 85 %

1200x600x20 mm

D

A24

ROCKFON® Hydroclean™ 12 / 52 
 
- Wit plafondpaneel met een hygiënische waterafstotende laag, 
   Hydroclean 12: maandelijks reinigbaar / Hydroclean 52: wekelijks reinigbaar
- Hoge geluidsabsorptie
- Toepasbaar in: cleanrooms en industriële ruimtes, grootkeukens, farmacie

ROCKFON® Eclipse™ 
 
- Kaderloze akoestische eilanden met egaal witte oppervlaktes  
- Verkrijgbaar in diverse vormen (Square, Rectangle, Circle, Triangle...)
- Hoogste geluidsabsorptiewaarde (aangenaam akoestisch comfort)
- Toepasbaar: in het geval een gesloten systeemplafond niet mogelijk is

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

1160x1160x40 mm 
Afhankelijk van 

vorm en afmeting 87 %
1760x1160x40 mm

E15

E24

A24

A

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras Woodshop - 3

*vanaf het tweede kwartaal 2017 worden ROCKFON Eclipse eilanden standaard geleverd met ROCKFON Blanka® vlies

Kantafwerking Afmetingen Geluidsabsorptie Lichtreflectie

600x600x20 mm
0,90 αw 82 %

1200x600x20 mm

ROCKFON® Pallas™  
 
- Dun, lichtgewicht plafondpaneel met de basiseigenschappen  
   van zachtmineraal  
- Hoge geluidsabsorptie
- Toepassingen: retail, onderwijs, gezondheidszorg, kantoorruimtes

A15A24/A24 /A15

/A15



Verdekte plafondoplossingen
Directe montage  
d.m.v. verlijming

D

Volledig verdekt  
profielsysteem

Directe montage  
d.m.v. plaathaken

X

Volledig verdekt 
profielsysteem

Verdiepte / semi-verdekte plafondoplossingen 

Dznl/A100

Semi-verdekt profielsysteem in 
bandraster - of T24-profielen

E15

Verdiept profielsysteem / shadowline

Zichtbare plafondoplossingen 

A15

A24

Zichtbaar profielsysteem

A24

Zichtbaar bandraster-en  
T24 profielsysteem

Semi-verdekt profielsysteem

Naadloze 
plafondoplossingen 
ROCKFON® Mono® Acoustic

Directe montage onder het 
structureel of bestaande plafond 
d.m.v. verlijming. De plafondpanelen 
zijn niet demonteerbaar
Swiftfix - emmers 13Kg

Systeem bestaat uit zichtbare 
bandraster- of T24-hoofdprofielen en 
verdekte Z-tussenprofielen. Plafondpanelen 
zijn volledig demonteerbaar. 
De hoofdprofielen worden afgehangen door 
een noniushanger.

E-kantafwerkingen worden geplaatst in een  
respectievelijke 15 of 24 mm breed zichtbaar profiel-
systeem. Plafondpanelen zijn volledig demonteerbaar. 
De meeste ROCKFON producten hebben een rechte 
kant. Uitzonderingen hierin zijn Sonar, Sonar dB en 
Krios dB: deze producten hebben een schuine kant.

M-kantafwerking zorgt voor een verdiept 
uitzicht, maar met een esthetisch kleinere 
voeg dan de E-kantafwerking. Panelen worden 
vanaf de onderzijde gemonteerd en kunnen 
daardoor toegepast worden bij beperkte 
afhanghoogte. Ieder paneel is direct demon-
teerbaar.

Volledig verdekt profielsysteem 
waarbij de plafondpanelen demon-
teerbaar zijn, wat eenvoudige toegang 
tot installaties in het plenum toelaat. 
D.m.v. een speciale systeemvariant 
is het mogelijk de hoofdprofielen op 
1800 mm afstand te plaatsen, waarbij 
minder ophangpunten nodig zijn.

De plafondpanelen worden d.m.v. 
plaathaken direct gemonteerd tegen 
het structurele plafond. Houten latten 
worden aangebracht om effenheid in 
het gestructureerde plafond te beko-
men alvorens de G-plaathaken (clips) 
worden aangebracht. De plafondpane-
len zijn niet demonteerbaar.

X-kantafwerkingen zorgen voor een 
haast naadloze look, waarbij het 
T-24-profielsysteem volledig verdekt 
wordt. Panelen worden vanaf de 
onderzijde gemonteerd en kun-
nen daardoor toegepast worden bij 
beperkte afhanghoogte. Ieder paneel 
is direct demonteerbaar.

A-kantafwerkingen worden geplaatst 
in een respectievelijke 15 of 24 mm 
breed zichtbaar profielsysteem. 
Plafondpanelen zijn volledig 
demonteerbaar.

Systeem bestaat uit zichtbare 
bandrasterhoofdprofielen en tevens 
zichtbare T24-tussenprofielen. De 
hoofdprofielen worden afgehangen 
door noniushangers. Plafondpanelen 
zijn volledig demonteerbaar.

Naadloos plafondsysteem waarbij de 
TE-kanten worden gevuld en waarna 
het plafond wordt voorzien van een 
akoestische spuitlaag. Systeem wordt 
gemonteerd tegen een star profiel-
systeem. In sommige situaties is het 
mogelijk de Mono-panelen direct te 
monteren.  

ROCKFON® Mono® Acoustic is niet 
demonteerbaar.

B G

Dznl/A24
E24 M

TE
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Kantafwerking



ROCKFON® plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000°C ligt. 
De meerderheid van de ROCKFON® plafondtegels hebben een Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1. Ze dragen niet bij 
aan de ontwikkeling en verspreiding van vuur. Ze verspreiden geen rook of brandende druppels. 
 
Specifieke brandrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Brandreactie / brandweerstand

ROCKFON® EclipseTM ROCKFON® ContourTM ROCKFON® Multiflex baffles

ROCKFON Eclipse is beschikbaar in 
verschillende vormen en afmetingen en 
is tevens leverbaar in eigen 
ontwerp. Het paneel is volledig 
kaderloos en biedt optimale 
ontwerpvrijheid in een ruimte.

ROCKFON Contour is een kaderloos 
baffle, rondom elegant afgewerkt. 
Er zijn verschillende ophangsystemen 
mogelijk.

Driezijdig omkaderd gegalvaniseerd 
frame. ROCKFON Multiflex baffle is 
eenvoudig verticaal tussen 
T24-profielen te monteren.

A Bc

ROCKFON® Soundstop : akoestische scheidingswand

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras Woodshop - 5

Baffles & eilanden

Afmetingen Geluidsreductie Brandweerst.

1200x600x80 mm
22 dB 30 minuten

andere diktes en afmetingen op aanvraag

ROCKFON® SOUNDSTOP™ 
 
- Barrièreschotten die tussen systeemplafond en bouwkundige
   constructie in een 100 mm bandrastersysteem worden geplaatst
- Aanzienlijke verbetering van de totale geluidsisolatie
- Toepasbaar in: utiliteitsgebouwen en kantoren



Chicago Metallic™ ophangprofielen 

Chicago Metallic™ T24 - hook 850 
 
    Hoofdprofiel  wit   zwart   alu

    3600 mm  850-30-11 (mat)  850-30-08  850-30-04 

       850-30-001 (blinkend)

    

    Dwarsprofiel  wit   zwart   alu

    300 mm   851-30-001  

    600 mm   852-30-11 (mat)  852-30-08  852-30-04

       850-30-001 (blinkend) 

    1200 mm  854-30-11 (mat)   854-30-08  854-30-04

       850-30-001 (blinkend) 

    1500 mm  855-30-001       

    1800 mm  856-30-001   

Chicago Metallic™ T15 - hook 7500 
 
    Hoofdprofiel  wit      
    3000 mm  7500-30-001
   
    

    Dwarsprofiel  wit      

    600 mm   7512-30-001  

    1200 mm  7514-30-001  

  

Andere profielen 
 
    Muurprofielen  wit   zwart   alu

    L - 3050 mm  1420-11 (mat)  1420-08   1420-04

       1439-001

       1420-01 (blinkend)

    W - 3050 mm  1461-001

    C - 3050 mm  1449-001     1449-04

    C - 4000 mm  1446-8WB     

    Z-profiel  wit      

    1720 -mm  Z40-11-001  

  

    C-profiel (D)        

    600 mm   1032-30  

850

851

852

852 - 855

854 - 856

7500

7512

7514

1420 1466

1446

1449

Z40

1032

1439
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Ophangsystemen



Accessoires

Slaganker  

    Plafond slaganker 06-119 (assortiment Cras Woodshops)

Hold Down Clip (opwaaiveer) 

    Chicago Metallic™ HDC 1 - kunststof hold down clip  
      voor paneeldiktes 15-20 mm (vlakke inleg A), 30 mm (doorhang E, verdoken bevestiging D)

    Chicago Metallic™ HDC W2 - stalen hold down clip voor randafwerking - hoogte 40 mm -  
    te combineren met C37 muurprofielen

Snelophanger, losse onderdelen
    
    Plafond draad 4 x 3000 verzinkt 

    Plafond losse dubbele veer verzinkt delta

 
Snelophanger
     
    haak 100 (12/18) verzinkt voor afhanghoogte 12-18 cm 

    haak 125 (14/23) verzinkt voor afhanghoogte 14-23 cm

    haak 150 (17/28) verzinkt voor afhanghoogte 17-28 cm

    haak 200 (22/38) verzinkt voor afhanghoogte 22-38 cm

    haak 300 (32/58) verzinkt voor afhanghoogte 32-58 cm

    haak 500 (52/98) verzinkt voor afhanghoogte 52-98 cm

    haak 600 (102/128) verzinkt voor afhanghoogte 102-128 cm

    haak 700 (100/148) verzinkt voor afhanghoogte 100-148 cm

    haak 800 (100/178) verzinkt voor afhanghoogte 100-178 cm

    haak 1000 (100/198) verzinkt voor afhanghoogte 100-198 cm

 
ROCKFON® Eclipse™ ophangset
     
    set Classic (1500 mm kabel, hoogte instelbare haak, spiraalanker, 90° hoek)  
    Ophangpunten Square 1160: 4 stuks  / Ophangpunten Rectangle 1760: 6 stuks 

 
 
Kantlatten   Plafond kantlat 1Z zwart 18x35x3000 mm 

Alutape   Plafond alutape 50 m (voor het aftapen van ROCKFON® Soundstop™)

   

HDC1

HDC W2
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Extra info

Voor raad en voorraad 
 
In de centrale voorraad van Cras te Heule ligt een ruime voorraad van de ROCKFON®  en Chicago Metallic®  producten uit  
deze voorraadbrochure. Contacteer echter steeds uw Cras Woodshop voor het actuele voorraadpeil.

U kan er ook terecht voor alle praktijkinfo en staalmateriaal.

Voor meer info, raadpleeg de catalogi van ROCKFON® en Chicago Metallic®.

Een uniek assortiment
bouw- / interieur- / tuinproducten

WELKOM BIJ

ADVIES

SERVICE

ASSORTIMENT Raad en voorraad in
onze 16 Woodshops

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40    

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

    www.craswoodshops.be


