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Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov
Canopy (ostrovčeky), Baffle
Riešenie Canopy a Baffle je odpoveď firmy Armstrong na nové trendy v architektúre, ktoré volajú po akustických a dizajnových riešeniach.
Zodpovedajú najnáročnejším požiadavkám zákazníkov.
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ULTIMA CANOPY
Kategória produktov: Canopy (ostrovčeky), Baffle

Ultima Canopy:
• esteticky definuje priestor
• zlepšuje akustiku pomocou miestnej absorpcie
• zabudovaný rámový systém pre čistý vzhľad
• esteticky definuje priestor
Canopy Ultima EN

AXIOM CANOPY
Kategória produktov: Canopy (ostrovčeky), Baffle

INFUSIONS CANOPY
Canopy Axiom:
• ideálne pre priestory náročné na akustiku
• znižujú dobu dozvuku v miestnosti
• zniožujú úroveň hluku v priestore
• zvyšujú zrozumiteľnosťrozhovoru
• množstvo farieb rastru
• obvodový profil rezaný na mieru
• široký výber rozmerových a dizajnových možností
Canopy Axiom a Axiom KE

Kategória produktov: Canopy (ostrovčeky), Baffle

Canopy Infusions:
• vďaka ukotveniu k stropu pomocou jednoduchého
systému káblov sa Infusion akoby vznáša vo vzduchu
• široký výber veľkostí, farieb a textúr
• predstavujú spôsob ako definovať zóny rôznych
veľkostí a účelov
• rýchla a ľahká inštalácia – pod sadrokartónové
stropy, betón, rastrové systémy
• rôzne možnosti umiestnenia, konfigurácie, osvetlenia
Infusions Canopy EN
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Kategória produktov: Canopy (ostrovčeky), Baffle
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BAFFLE od spoločnosti Armstrong
umožňujú významne znížiť úroveň hluku a
dobu dozvuku v priestoroch, a zlepšiť
zrozumiteľnosť. Armstrong Baffles pohlcujú
zvuk po celej svojej ploche a hranách a tým
poskytujú veľmi vysokú úroveň funkčnosti
nie len pre klasické stropné riešenia.

Optima canopy:
• zlepšuje akustiku v otovrených priestoroch
• esteticky definuje priestory
• prispôsobiteľné rôznym výškam a uhlom
• rôzne veľkosti a farby podľa priania zákazníka
• ľahká a rýchla montáž
Technický list Canopy Optima

Výrobca Armstrong má v ponuke 3 typy
Buffles:
Optima Baffles: Baffle bez rámu z
jemného vlákna pre ekonomické a funkčné
využitie.
Technický list Optima Baffles
Optima Baffles Curves: Kombinácia
všetkých výhod tradičných obdĺžnikových
bafflí s jedinečnou zvlnenou hranou. K
dispozícii v 2 štandardných rozmeroch s
pripevnenými špirálovými kotvami pre
jednoduché umiestnenie a inštaláciu.
Technický list Optima Baffles Curves

BAFFLE
Kategória produktov: Canopy (ostrovčeky), Baffle

Metal Baffles: Perdcízne vyrobené kovové
prvky s pravidelným vzorom perforácie a
vysoko výkonnou vložkou zo sklenej vaty
pre vynikajúce akustické vlasntosti.
Používajú sa na zakrytie priestoru pre VZT
tam, kde je potreba zachovať stály servisný
prístup. Metal Baffles možno jednoducho
prizpôsobiť ako v rozmeroch, tak aj v
rôznych druhoch perforácií a farieb.
TEchincký list Metal Baffle
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