
Rockfon Plafond 
Installatiekit

Part of the ROCKWOOL Group

Monteer zelf eenvoudig een systeemplafond



Wat zit er in de  
Rockfon Plafond Installatiekit? 
De kit bevat het Chicago Metallic™ ophangsysteem voor een 
systeemplafond van 8,64 m², inclusief benodigde componenten:

  5x muurprofiel - lengte: 2400 mm 

  4x hoofdprofiel - lengte: 2400 mm 

  15x dwarsprofiel - lengte: 1200 mm 

  15x dwarsprofiel - lengte: 600 mm 

 12x snelophanger

 1 set handschoenen

  Montagehandleiding, inclusief rasterformulier 

voor het uittekenen van de ruimte

Bereken met onze 
calculator het 
aantal kits dat je 
nodig hebt voor 
jouw project.



Wat heb je nog meer nodig?
  Plafondpanelen A-kant, 600 x 600 x 20 mm 
De ophangprofielen in de kit zijn uitgevoerd in de kleur Mat Wit 11 en vormen 

de perfecte match met de plafondpanelen van Rockfon. 

  Bevestigingsmiddelen 

De bevestigingsmiddelen voor de componenten zijn afhankelijk van de 

ondergrond en daarom niet inbegrepen. Gebruik bijvoorbeeld schroefogen bij 

hout of slagankers bij beton. Informeer bij de vakhandel naar de beste keuze 

voor jouw project.

  Optioneel: houten kantlat, verlichting

Meten is weten!
Voor je aan de slag gaat, moet je weten hoe groot het plafond precies is.  
Meet daarom eerst de oppervlakte goed uit en gebruik onze online calculator 
om het aantal kits, plafondpanelen en bevestigingsmiddelen te berekenen op 
basis van het aantal m². Gebruik het rasterformulier in de doos om de ruimte 
symmetrisch uit te tekenen.



“ Ideaal voor de vakman  
die elke klus wil klaren”

Kijk voor meer informatie over de Rockfon Plafond Installatiekit op de website.

Wij helpen je een handje
Hoe pak je de installatie aan? Met de 
juiste tools helpen wij je stap-voor-stap 
het plafond te installeren. Gebruik de 
montagehandleiding (in de kit of online) of 
bekijk de installatievideo op de website.

Scan de  
QR code voor de  
installatievideo:

Nederland:  
www.rockfon.nl/installatiekit

België & Luxemburg:  
www.rockfon.be/installatiekit



Heb je alles?
Ga je een Rockfon systeemplafond installeren? Zorg dan dat je alle 
hulpmiddelen bij de hand hebt. Alleen met het juiste gereedschap loopt 
de montage zoals het hoort. Dit heb je nodig:

  Accuboormachine

  Betonboormachine

  Rolmaat of duimstok

  Laser (of waterpas)

  Winkelhaak

  Draad of metselkoord  

  Potlood

  Blikschaar

  Stanleymes of afbreekmes

  Handzaag

  Hamer

  Veilige ladder of steiger

  Veiligheidsbril



Rockfon Plafond Installatiekit 
Met de Rockfon Plafond Installatiekit installeer je snel en eenvoudig zelf 
een systeemplafond. De kit bevat een ophangsysteem voor een plafond 
van 8,64 m², inclusief benodigde componenten (excl. plafondpanelen 
en bevestigingsmiddelen). Koop het aantal kits dat past bij jouw project.
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