
Gode produkttips: 
Connect-serien gør montagen enklere 

Med Connect-serien får du et flottere resultat og gør arbejdet nemmere, når du monterer 
plader i loftet. Læs her, hvorfor du som montør skal overveje netop disse produkter. 

Connect Stropfæste: Undgå skader på pladen  
Som montør kender du sikkert problemet: At man kommer 
til at ramme krogen på stroppen, når man lægger loftplader 
op, så der kommer et skår eller mærke på den synlige del 
af pladen – ofte med det resultat at pladen skal skiftes. 

Løsningen hedder Connect Stropfæste. Her kan man 
vende stroppens krog 90 grader, så den ligger parallelt med 
bæreprofilen. Det giver mere plads til loftpladen, så man 
minimerer risikoen for at beskadige pladens kant. 

En ekstra gevinst er, at stropfæstet kan rykkes hen ad 
ryggen på bæreprofilen, så stroppen hele tiden står lodret. 
Hvis stropperne ikke står lodret lige over bæreprofilerne, 
risikerer man at systemet trækkes ud af vinkel og montage 

af plader, armaturer m.m. besværliggøres. 

Connect Aflastning: Nem integration 
af armaturer 
Du kan nemmere få en pæn integration 
af belysning, skilte, røgdetektorer osv., 
hvis du benytter Connect Aflastning. 

Løsningen, der består af Connect 
Aflastningsprofil og Connect Aflastningsclips, sikrer, at installationens vægt overføres til 
bæreværket, så du undgår belastning eller nedbøjning af loftpladen. 

Profiler og clips kan let monteres mellem de enkelte T-profiler i et Connect-skinnesystem, 
og systemet er justerbart, så det kan tilpasses installationer i forskellige størrelser. 

Connect Centerophæng: Hurtigere montage 
Med Connect Centerophæng kan du nemmere og hurtigere 
montere frithængende enheder, som Solo Square 1200x1200 
mm. For nu kan du nøjes med at bore og montere én
befæstigelse i betondækket – mod normalt fire.

Centerophænget placeres midt over Solo-panelet og der 
anvendes kun to stk. 2 m wire-sæt, som monteres på to af panelets absorbent-ankre. Den 
anden ende trækkes diagonalt gennem centerophænget og fastgøres derefter til to af 



 
panelets andre absorbent-ankre med justerbar wirekroge. Wirerne fastspændes 
efterfølgende på centerophænget med to stk. pinolskruer. Så enkelt er det! 
 
Få mere at vide om Connect-serien her  
 
Hvis du har spørgsmål til Connect, er du velkommen til at kontakte produktchef Keld 
Rasmussen, Ecophon, tlf. 40 30 34 83 eller keld.rasmussen@ecophon.dk. 
 

http://www.ecophon.com/dk/produkter/Systemer-og-tilbeh-r/Connect--Profiles/#%3C/

