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Parafon Step -konseptissa vaimennuslevyt ovat 
paksuudeltaan ja kooltaan erilaisia. Eri paksuiset 
ja kokoiset levyt voidaan asentaa useisiin 
ladontakuvioihin mahdollistaen erilaiset vaihtoehdot 
asennukseen. Vapaavalintainen väri tarjoaa 
mahdollisuuden luoda ainutlaatuisen akustisen 
alakattoratkaisun. Parafon Step:in värivaihtoehdoissa 
käytämme hyväksi sileiden pintojen ja kivivillan karkean 
rakenteen välistä kontrastia levyjen näkyvillä reunoilla.

Design alakattoratkaisu Parafon Step myös 
valikoimassa - vapaasti valittava väri

Sovellamme nyt Parafon Step:in ideaa Parafon 
Exclusive -tuoteperheeseen ja esittelemme täysin 
uuden tuotteen, jolla on Step-konseptin muodot 
ja edut, mutta täysin uusi ja tuore ulkonäkö. 
Akustiikkalevyn puhtaanvalkoinen Exclusive-pinta ja 
peitetyt valkoiset reunat myötävaikuttavat tähän. 

Kaikki Parafon-tuotteet on valmistettu kivivillasta, 
joka on erinomainen äänenvaimennusmateriaali ja 
täysin palamaton.

Tuotantomme sijaitsee Skövdessä, Ruotsissa. 
Valmistamme akustisia tuotteita erityisesti 
Pohjoismaisten markkinoiden tarpeisiin. 
Käytämme pohjana akustiikkatuotteissamme 
kivivillaa, joka on luonnollinen, kestävä ja 
palamaton materiaali. Täytämme Pohjoismaiset 
laatuvaatimukset paloturvallisuudessa, 
kestävyydessä ja muotoilussa.

Ruotsalaista 
osaamista

Parafon Exclusive Step -tuotteilla voit luoda 
ainutlaatuisia sisätiloja, joissa alakatto ei ole 
vain neutraali pinta, vaan tärkeä osa sisustusta. 
Parafon Exclusive Step -tuotesarja sisältää 
puhtaanvalkoisia kattopaneeleja valkoisilla 
reunoilla. Levyt ovat saatavilla kolmessa eri 
paksuudessa ja suositussa 600 x 600 mm koossa.

Akustiikkalevyt voidaan asentaa eri tasoihin 
ja kuvioihin, joiden avulla saat rajattomasti 
suunnittelumahdollisuuksia. Lopputulos on aina 
tyylikäs ja yksilöllinen alakattoratkaisu.

Parafon 
Exclusive Step



Korkealuokkaista suunnitelua, 
puhtaanvalkoisilla pinnoilla

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tai tarvitset inspiraatiota, älä epäröi ottaa 
yhteyttä asiantuntijoihimme. Haluamme keskustella sinun 
projekteistasi ja otamme mielellämme vastaan  haasteita.

Ota yhteyttä jo tänään - tiimimme yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.parafon.com/fi

Yllä näkyvät kuviot “Irregular” ja “Diagonal” ovat esimerkkejä asennusvaihtoehdoista, joissa 
käytetään kolmea eri levyn paksuutta (18, 34 ja 50 mm) sekä 600 x 600 mm moduulikokoa.

Irregular Diagonal

Olemme kuunnelleet asiakkaidemme toiveita ja kehittäneet uuden Parafon Exclusive 
Step -konseptin puhtaanvalkoisella pinnalla. Se on akustinen alakattoratkaisu, 
joka antaa suuren vapauden suunnitteluun. Parafon Exclusive Stepiä voidaan 
käyttää ympäristöissä, joissa on suuret vaatimukset äänenvaimennukseen ja 
kosteudenkestoon, sekä tiloissa, joissa halutaan korostaa huikeaa esteettistä 
tasoa. Korkealla valonheijastusarvolla ja matalalla kiiltoasteella nämä akustiset levyt 
toimivat hyvin useimmissa sisätiloissa.

Parafon Exclusive Step tarjoaa vaihtelua ja 
joustavuutta. Voit vaihdella huoneiden 
alakattoratkaisuja tai luoda huoneeseen tehosteita 
muuttamalla sileän alakaton Parafon Exclusive 
Step -saarekkeiksi. Kokonaisuus pysyy yhtenäisenä 
akustiikkalevyjen puhtaanvalkoisen pinnan ansioista.

Yhdistele 
ja vaihtele

Parafon Exclusive Step on helppo 
asentaa alaslaskettuun Cipriani T15-
listajärjestelmään.

Helppo 
asentaa

Step E15

18 mm - 34 mm - 50 mm

Parafon Exclusive Step -levyjä on saatavissa kolmella eri paksuudella. Levyt 
antavat eri alaslaskun tukirakenteesta ja luovat samalla tasoeroja alakattoon. 
Asentamalla kattoon kaksi tai jopa kolme eri paksuutta erilaisilla kuvioilla, luodaan 
uusia ja ainutlaatuisia kattomuotoja.

Kolme eri vahvuutta, joilla luoda tasoeroja

Info

Vaikka yhdistelisit Parafon Exclusive 
Stepin eri vahvuuksia, niin kokonaisuuden 
vaimennusluokka on aina A.



Parafon® on ROCKWOOL Groupiin  
rekisteröity tavaramerkki.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)

Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa 

asiakaspalvelu@parafon.com 
Puh. 09 8563 5883

www.parafon.com

Youtube.com/Parafon

Linkedin.com/Parafon
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