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Petrof Gallery se sádrokartonovými deskami Knauf  
  
 Speciální sádrokartonové děrované akustické desky Knauf Cleaneo 
podstatně zlepšují prostorovou akustiku místností. Konstrukce podhledů 
je zavěšená na systémových závěsech s kovovou podkonstrukcí a 
opláštěna děrovanými nebo štěrbinovými deskami Knauf Cleaneo. Jsou 
vhodné pro řešení prostorové akustiky přednáškových sálů, škol, 
hudebních klubů, kanceláří a chodeb.  
 
 Akustické desky Knauf Cleaneo jsou nabízeny s různým typem děrování      
a v případě Petrof Gallery byly použity desky Knauf Cleaneo Akustik                             
s rozptýleným děrováním (12/20/35) v podhledech stylové kavárny, na 
chodbách a v zázemí objektu. Šlo o podhled zavěšený na profilech Knauf se 
spodní dvojitou vrstvou. Celková plocha těchto podhledů činila cca 200 m2. 
Kromě těchto podhledů byly v rámci stavby realizovány také předsazené stěny 
či sádrokartonové příčky, které oddělují koncertní sál od kavárny. Další 
sádrokartonové konstrukce posloužily k opláštění světlíků s použitím 
protipožární desky Knauf RED Piano a samozřejmě k obkladům 
vzduchotechniky, vody, topení a dalších instalací. 
 
Desky Knauf Cleaneo čistí vzduch 
 
 Vedle akustických vlastností je důležitým přínosem sádrokartonových desek 
Knauf Cleaneo i efekt vylepšení kvality vzduchu uvnitř objektu. Obsahují 
speciální sádru s příměsí Zeolith (přírodní hlinitokřemičitan vulkanického 
původu), který rozkládá případné škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid 
uhličitý. Podhled tak není pouze výrazným estetickým prvkem, ale zajišťuje také 
akustickou pohodu a výrazně přispívá k vylepšení ovzduší interiéru budov. 

 
Souznění hudby a materiálu v PETROF GALLERY 
 
Jedná se o zajímavé moderní obchodní a kulturní centrum PETROF Gallery, 
které bylo koncem roku 2017 slavnostně otevřeno přímo v areálu továrny v 
Hradci Králové. Showroom PETROF je s plochou 800 m2 největší ve střední 
Evropě. Jeho interiér je navržen tak, aby soustředil pozornost zákazníka na 
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vystavované nástroje a zároveň vyhověl vysokým nárokům na dobrou akustiku 
prostoru. 
 
Mgr. Jana Tulachová 
Vedoucí marketingu  
Knauf Praha spol. s r.o.  
 
 

Knauf Praha, spol. s r. o., (www.knauf.cz)  
 
Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej sádrokartonových 
stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství. Značka Knauf se tak od roku 
1992, kdy vstoupila na český stavební trh, stala synonymem pro celou oblast suché výstavby. 
Společnost Knauf je rovněž významným producentem materiálů v oblasti  výstavby podlah, 
protipožárních příček a podhledů, sádrových omítek, fasádních systémů, revitalizace 
železobetonových konstrukcí  apod. V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební 
chemie a suchých maltových směsí. Značka Knauf byla vždy spojována s vysokou kvalitou 
produktů a nadstandardním odborným servisem včetně poradenství a odborného zaškolování 
svých partnerů. 
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