PODHLEDOVÉ SYSTÉMY
Více prostoru pro invenci

Podhled v
novém světle

T HERMATEX Varioline
Vytváří atmosféru
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THERMATEX Varioline

Zkuste si užít prostor nově s minerálními podhledy s kovovým nebo dřevěným vzhledem.
THERMATEX Varioline.

Dobrá moderní architektura se vyznačuje snahou o vytvoření takového pracovního a životního prostoru, v kterém se
člověk cítí dobře a bezpečně. To je možné dosáhnout v prostředí, které je vytvořené jednak harmonicky a příjemně z
hlediska estetického, jednak navržené s ohledem na pohodu a klid. Velkou roli zde hraje tvar, struktura a barva použitých materiálů, nesmíme ale zapomenout na požadavky na různé další vlastnosti vždy závislé na způsobu využití
prostoru, jako je protipožární ochrana nebo akustika.
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Knauf AMF představuje novou řadu výrobků
THERMATEX Varioline. Jedinečným způsobem se v těchto
podhledových deskách spojuje design a funkce a dává
tak vyniknout novým možnostem pro návrh atraktivního
vzhledu moderních interiérů.
Podhledové desky THERMATEX Varioline mohou být proto
použity tam, kde je vyžadován elegantní vzhled kovového
podhledu nebo měkký design dřeveného materiálu, a
současně je kladen důraz na stavebně fyzikální vlastnosti
jako je ochrana před požárem, akustika nebo odolnost
vlhkosti.

Přednosti:
bohatá možnost výběru z provedení hran,
formátů a konstrukčních systémů
celá škála akustických vlastností pro návrh
odpovídajících opatření
tvarová stálost a jednoduchá zpracovatelnost
ve vhodném systému požární odolnost
malá hmotnost
100% recyklovatelnost
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THERMATEX Varioline Metall
Minerální podhledové desky se vzhledem kovových panelů.
Desky z produktové řady THERMATEX Varioline Metall mají povrchovou úpravu
z nakašírované bílé netkané textilie, na kterou jsou kontrastní barvou natištěny
vzory děrování typické pro kovové podhledy. Jsou tak zachovány všechny
vlastnosti minerální desky včetně reakce na oheň, zvukové pohltivosti a
neprůzvučnosti. Paleta vzorů děrování v kombinaci s možností volby formátu a
provedení hrany vytváří bohatý sortiment, který je k dispozici architektovi nebo
projektantovi pro návrh moderního interiéru.

Kovové dekory
THERMATEX Systémy

Provedení hrany

Tloušťka/
Hmotnost

Formát

SK

✔

Varioline

C

19 mm
(3,0 kg/m²)

600 x 600,
625 x 625

Varioline SF

C

24 mm
(8,4 kg/m²)

600 x 600,
625 x 625

Varioline
Acoustic

F, I

19 mm
(4,6 kg/m²)

1200-1800 x 300

Technické údaje

VTVT- SF AW/SK
S15/24 S15F

✔

Zvuková Podélná vzduchová Reakce na Požární Odolnost Tepelná
pohltivost
neprůzvučnost
oheň
odolnost vlhkosti
vodivost
(EN ISO 11654) (EN 20140-9 / (EN 13501-1) (podle TL)
(DIN 52612 /
EN ISO 10848)
(EN 13501-2)
EN 12667)
αw = 0,95
NRC = 0,90

✔

✔

✔

Dn,f,w = 28 dB

A2-s1,d0

REI 30 REI 90

95% RH

0,040
W/mK

αw = 0,65 (H)
Dn,c,w = 38 dB
NRC = 0,70

A2-s1,d0

REI 30

95% RH

0,052-0,057
W/mK

αw = 0,65 (H)
Dn,c,w = 40 dB
NRC = 0,70

A2-s1,d0

REI 30

95% RH

0,052-0,057
W/mK

O dalších možnostech provedení se informujte v naší technické kanceláři.

Hodnoty zvukové pohltivosti pro:
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THERMATEX Varioline Acoustic
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THERMATEX Varioline

4000

Frekvence f / Hz

Vzor A
Rg 1,0 - 3,0
Ø 1,0 mm

3 3

Průměr bodu:
1,0 mm
Vzdálenost bodů osově:
3,0 mm
Tvar:
kruh
Uspořádání bodů:
ortogonální

Ø 1,5 mm

2,8 2,8

Ø 2,5 mm

5,5

5,5

Průměr bodu:
2,5 mm
Vzdálenost bodů osově:
5,5 mm
Tvar:
kruh
Uspořádání bodů:
ortogonální

Vzor D

Vzor C
Rg 1,5 - 2,8D

Vzor B
Rg 2,5 - 5,5

Průměr bodu
1,5 mm
Vzdálenost bodů osově:
2,8 mm
Tvar:
kruh
Uspořádání bodů:
diagonální

Qg 3,0 - 8,5
3,0 mm

8,5

Abmessungen:
3 x 3 mm
Vzdálenost bodů osově:
8,5 mm
Tvar:
čtverec
Uspořádání bodů:
ortogonální
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THERMATEX Varioline Metall
Oblasti použití
Desky THERMATEX Varioline Metall dobře poslouží při
řešení jak dobré akustiky prostoru, tak i zvukové izolace.
Přitom minerální desky zůstávají delší dobu čisté, protože
se díky hustotě materiálu, který není pro proudění vzduchu
lehko prostupný, na povrchu usazuje méně prachu než na
perforovaných kazetách.
Použitím podhledových desek THERMATEX Varioline zvolíte
barvu a vzor Vašeho podhledu.
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velkoprostorové
kanceláře
konferenční místnosti
jídelny
školní třídy
chodby

sály a auly
jednací sály
přepážkové haly
vstupní haly
předsálí
letiště
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THERMATEX Varioline Holz

Pokud návrh interiéru vybízí k použití podhledu se
vzhledem dřeva a současně je potřeba splnit vysoké
nároky na požární odolnost nebo na akustiku, přicházejí
jako správná alternativa na scénu minerální podhledové
desky THERMATEX Varioline Holz. Povrchovu úpravu
desek tvoří nakašírovaná netkaná textilie potištěná
rozličnými dřevěnými dekory podle Vašeho přání.

Dřevěné dekory
THERMATEX Systémy

Provedení hrany

Tloušťka/
Hmotnost

Formát

SK

✔

Varioline

C

19 mm
(3,0 kg/m²)

600 x 600,
625 x 625

Varioline SF

C

24 mm
(8,4 kg/m²)

600 x 600,
625 x 625

Varioline
Acoustic

F, I

19 mm
(4,6 kg/m²)

1200-1800 x 300

Technické údaje

VTVT- SF AW/SK
S15/24 S15F

✔

Zvuková Podélná vzduchová Reakce na Požární Odolnost Tepelná
pohltivost
neprůzvučnost
oheň
odolnost vlhkosti
vodivost
(EN ISO 11654) (EN 20140-9 / (EN 13501-1) (podle TL)
(DIN 52612 /
EN ISO 10848)
(EN 13501-2)
EN 12667)
αw = 0,95
NRC = 0,90

✔

✔

✔

Dn,f,w = 28 dB

A2-s1,d0

REI 30 REI 90

95% RH

0,040
W/mK

αw = 0,65 (H)
Dn,c,w = 38 dB
NRC = 0,70

A2-s1,d0

REI 30

95% RH

0,052-0,057
W/mK

αw = 0,65 (H)
Dn,c,w = 40 dB
NRC = 0,70

A2-s1,d0

REI 30

95% RH

0,052-0,057
W/mK

O dalších možnostech provedení se informujte v naší technické kanceláři.

Hodnoty zvukové pohltivosti pro:
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THERMATEX Varioline Acoustic
praktický součinitel
zvukové pohltivosti αp

THERMATEX Varioline SF

THERMATEX Varioline

4000

Frekvence f / Hz

Jasan
Esche

Bříza
Birke

Třešeň (US)
Cherry (US)

Modřín
Lärche

Třešeň (Třešeň evropská)
Kirsche (europäisch)

Dub
Eiche
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THERMATEX Varioline Holz
Oblasti použití
Desky THERMATEX Varioline mohou poskytnout
vynikající požárně technické vlastnosti. Stejně tak je
možné jejich použitím splnit vysoké nároky na akustiku
a to i bez použití jakýchkoli dalších vrstev používaných
u jiných typů podhledu. Montáž podhledů s deskami
THERMATEX Varioline je proto jednodušší a rychlejší.
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Kanceláře
Kanceláře vrcholového
managmentu
Jednací místnosti
Čekárny

Chodby
Sály a auly
Konferenční místnosti
Předsálí
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THERMATEX Varioline Motiv
Individuální návrh podhledu

Požadavky na grafické podklady
Požadavky na grafické podklady
viditelná potištěná

Kromě různých vzorů perforace nebo dřevěných dekorů je možné
dodat desky s vlastním návrhem vzoru (např. logem firmy, v
korporátních barvách, s obrazy nebo podle předlohy), který je
vytištěn čtyřbarevnou technologií. Architekt a projektant tím
dostává do ruky takřka neomezený nástroj pro tvůrčí design
podhledu.

oblast např.
600 x 600 mm

vhdoné datové formáty pro tisk:
.tif, .jpg, .eps v odpovídající velikosti
PDF-data připravená pro tisk v PDF/X3-standardu
rozlišení obrazu min. 200 dpi
alternativně : vektorová grafika
přídavek na ořez 3 mm na všech stranách

Zpracování Vaší představy je přitom jednoduché: pro individuální
potisk nám pouze dáte k dispozici data s příslušnou předlohou v
požadovaném rozlišení a zbytek zajistíme sami.

Dekory
THERMATEX Systémy

Varioline

Varioline SF

Varioline
Acoustic

Provedení hrany

Tloušťka/
Hmotnost

Formát

C

19 mm
(3,0 kg/m²)

600 x 600,
625 x 625

C

24 mm
(8,4 kg/m²)

600 x 600,
625 x 625

F, I

19 mm
(4,6 kg/m²)

SK

Technické údaje

VTVT- SF AW/SK
S15/24 S15F

✔

✔

Zvuková Podélná vzduchová Reakce
Požární Odolnost
Tepelná
pohltivost
neprůzvučnost na oheň odolnost vlhkosti
vodivost
(EN ISO 11654) (EN 20140-9 / (EN 13501-1) (podle TL)
(DIN 52612 /
EN ISO 10848)
(EN 13501-2)
EN 12667)
αw = 0,95
NRC = 0,90

✔

✔

1200-1800 x 300

✔

A2-s1,d0
příp.
Dn,f,w = 28 dB C-s1,d0
(podle
motivu)

REI 30 REI 90

95% RH

0,040
W/mK

αw = 0,65 (H)
Dn,c,w = 38 dB
NRC = 0,70

A2-s1,d0
příp.
C-s1,d0
(podle
motivu)

REI 30

95% RH

0,052-0,057
W/mK

αw = 0,65 (H)
Dn,c,w = 40 dB
NRC = 0,70

A2-s1,d0
příp.
C-s1,d0
(podle
motivu)

REI 30

95% RH

0,052-0,057
W/mK

O dalších možnostech provedení se informujte v naší technické kanceláři.

Hodnoty zvukové pohltivosti pro:
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praktický součinitel
zvukové pohltivosti αp

1,0

THERMATEX Varioline SF
praktický součinitel
zvukové pohltivosti αp

THERMATEX Varioline

4000

Frekvence f / Hz

Podhledové desky potištěné
obrazy podle volby
firemními logy
zvolenými vzorky
barvami ve 4c škále
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THERMATEX Varioline

SYSTÉM

Provedení hrany

Systém C využívá viditelnou konstrukci jako aktivní prvek designu podhledu. U provedení
hrany SK (ostrá hrana) leží deska v úrovni profilů nosné konstrukce, u zahloubené hrany (VT)
dochází ke zdůraznění rastru a zdůraznění modulové koncepce. Díky jednoduché a hospodárné
montáži a plné rozebíratelnosti podhledu umožňující přístup do mezistropního prostoru je tento
systém velmi efektivní. Vynikající vlastnosti tohoto podhledového systému dokládají i početné
mezinárodní certifikáty a zkoušky.

SK

VT-S 15 / 24

– Viditelná konstrukce

VT-S 15 F

SYSTÉM

Provedení hrany

– Skrytá konstrukce montovaná zdola

V systému C/SF jsou profily nosné konstrukce díky speciálnímu frézování podhledových desek
zakryty až na 7 mm stínovou spáru.
Díky tomu je podhledově dosaženo homogenního vzhledu, který se nejlépe uplatní použitím
desek THERMATEX Varioline s dezénem dřeva.
SF (čelní hrana)

SF (podélná hrana)

SYSTÉM

Provedení hrany

F

– Chodbový systém

Chodbový systém F je se svým rozponem do 1,8 m (pro desky THERMATEX Varioline) bez
nutného zavěšení ideálním řešením pro chodby, koridory, komunikační prostory. Desky
jsou uloženy na okrajových profilech a provedení příčné hrany umožňuje přizpůsobit vzhled
podhledu potřebám architekta. Tento systém je rychlý a afektivní jak pro montáž, tak v
provozu. Desky podhledu jsou vyjímatelné a tak je zajištěn přístup do mezistropního prostoru.
AW (podélná hrana)

SK (čelní hrana)

SYSTÉM

Provedení hrany

I

– Paralelní rastrový systém

Paralelní rastrový systém využívá jako dominantní prvky nosné profily viditelné v jednom
směru, které sledují modulaci interiéru případně fasády budovy. Mohou být použity
standradní profily viditelné konstrukce nebo širokopatkové profily umožňující spolehlivé
kotvení mobilních příček. Podélná hrana desek může být viditelná nebo skrytá, podhled
může být navržen jako rozebíratelný nebo nerozebíratelný.
AW (podélná hrana)
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SK (čelní hrana)

SYSTÉM

Viditelná konstrukce

SYSTÉM

Skrytá konstrukce montovaná zdola

SYSTÉM

F

Chodbový systém

SYSTÉM

I

Paralelní rastrová konstrukce
se širokopatkovými profily
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Pro výrobu a zkoušení zavěšených
podhledů platí evropská
harmonizovaná norma EN 13 964,
která stanoví zásadní kriteria pro
použití označení CE pro produkty
a systémy.

Značka jakosti RAL garantuje
vysokou kvalitu minerální vlny AMF,
jakož i její biologickou odbouratelnost.

Firma Knauf AMF GmbH & Co.KG
je certifikována dle ISO 9001 a
ISO 14001

Vzhledem k používané typografické technologii může v předkládaném
katalogu dojít k barevným a kvalitativním odchylkám oproti originálním
produktům. Závazný výběr konkrétního výrobku proto doporučujeme
provést podle fyzických vzorků jednotlivých produktů. Všechny údaje a
technické informace v tomto katalogu a dalších publikacích, vztahujících
se k podhledovým systémům AMF, vycházejí z výsledků zkoušek, které
probíhaly v laboratorních podmínkách. Za rozhodnutí, zda jsou tyto údaje
a informace relevantní pro konkrétní plánované použití, je odpovědný
zákazník. Všechny uvedené údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky.
Je nutno vždy respektovat všechny relevantní zkušební protokoly,
montážní pokyny a odborné posudky! Předpokládají výhradní použití
systémových dílů a produktů dodávaných AMF, jejichž spolupůsobení
bylo potvrzeno interními i externími zkouškami. Při použití nebo
kombinování cizích produktů a systémových dílů proto odpadá jakákoliv
záruka, neboť nejsou splněny podmínky úřední certifikace. Dále je nutno
dbát na to, aby nebyly při montáži dohromady používány materiály z
různých výrobních šarží (datum/číslo produkce). Technické změny bez
předchozího upozornění vyhrazeny. Dodavatelské vztahy se řídí našimi
všeobecnými prodejními, dodacími a platebními podmínkami.
Nejaktuálnější technické údaje a informace najdete v technických listech
produktů na internetové adrese www.amf-cz.cz.
Tento katalog ztrácí platnost s novým vydáním!
Omyly a tiskové chyby vyhrazeny!

Obrazec je možné naskenovat mobilním
telefonem vybaveným příslušným
softwarem a získat tím přímý odkaz na
prospekt v pdf formátu.
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