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SVEICINĀTI ROCKFON PASAULĒ 

 Rockfon attīsta inovatīvus griestu risinājumus, lai atbilstu visām jaunu un modernu ēku  
ekspluācijas prasībām. 

 Rockfon ir daļa no Rockwool Group, kas ir lielākais akmens vates ražotājs pasaulē.  

 Rockfon griesti tiek ražoti Rockwool rūpnīcās Nīderlande, Francijā, Polijā un tiek tirgota caur izplatītājiem 
pa visu pasauli 



NO AKMENS LĪDZ GRIESTU PLĀKSNEI 

 Rockfon iekaramo griestu plāksnes ir izgatavotas no 100% tīras akmens vates augsti tehnoloģiskā 
un inovatīvā ražošanas procesā. 

» Izmantojot patentētas tehnoloģijas dabīga akmens masa tiek transformēta akmens vatē ar tās 
unikālajām īpašībām. 

» Akmens vates plāksnes tiek pārveidotas dažādos izmēros, biezumos, blīvumā, papildinātas ar 
dažām malu kantēm un krāsojumu . 



IZCILĪBA CAURI LAIKIEM 

 Akmens vates pamatnes unikālās īpašības: 

» Akmens vate viegli absorbē trokšņus– plāksnes izcili regulē skaņu telpā, 

» Akmens vate neuzsūc mitrumu – plāksnes iztur līdz pat 100% relatīvo mitrumu, 

» Akmens vate ir neorganisks materiāls – plāksnes ir drošas pret puvi, sēnītēm un 
batērijām, 

» Akmens vate ir izturīgs materiāls– plāksnes nodrošina griestu ilgtspējību, 

» Akmens vate nedeg un iztur līdz pat  1000°C – plāksnēm ir izcilas ugunsdrošības 
īpašības; 



ROCKFON STANDARDTI 

 Rockfon augstākās kvalitātes griestu sistēmas vienmēr ir ieguldījums: 

» Patīkamā telpas atmosfērā 

» Veselības uzturēšanā un komfortā 

» Drošībā 

 

   

 

Visi Rockfon izstrādājumi ir CE-marķēti  

un ir atbilstoši visām prasībām, 

kas definētas iekaramajiem griestiem 

European Standard EN 13964. 



CE – Ir starpība 

AMF deklarē: 

 uguns noturība: A2 

 emisijas: E1  

ARMSTRONG deklarē: 

 uguns noturība : A2 

  emisijas: E1 



CE – Kā to lasīt? 

Ugunsizturība Siltumvadītspēja Skaņas absorbcija 

Izlieces stiprība Triecienizturība Formaldehidu emisijas 



KAS PADARA ROCKFON PAR LABU IZVĒLI? 

AKUSTIKA 
 

tāpēc ka …  

Jums nebūs jāizvēlas starp formu un 
funkciju 

DIZAINS 
 

tapēc ka … 

Jūs varēsiet vienā un tai pašā laikā, 
gan izskatīties labi un justies labi 

ĪPASĪBAS 
 

tapēc ka … 

Jūsu veselība un drošiba ir pirmajā 
vietā 

UZSTĀDĪŠANA 

 

tapēc ka … 

Lieliski rezultāti ne vienmēr ir 
sasniedzami ar lielu piepūli 



AKUSTIKA 

 Rockfon piekaramie griesti nodrošina: 

» Izcilu skaņas absorbciju bez liekas perforācijas 

» Īsāku reverberācijas laiku 

» Uzlabo runas saprotamību 

Skaņas absorbcija 



ROCKFON ĪPAŠĪBAS 

 Rockfon izstrādājumu uguns izturība ir testēta: 

» Rockfon iekaramo griestu plāksnes ir 
klasificētas kā A1 – drošākā iespējamā 
ugunsizturības klase ( izņemot Sonar dB and 
Hygienic). 

» A1 nozīmē nedegošs, bez dūmošanas un 
nekāda pilēšana. 

Ugunsdrošība 


