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Knauf Cleaneo Single Smart

Absorbér hluku pro stěnu a strop
Estetický, flexibilní, inteligentní - jednoduše smart!
Knauf Cleaneo Single Smart snižuje svou výjimečnou povrchovou
strukturou prostorový hluk, neboť deska je vyrobena z PET - plsti,
materiálu s vysokou pohltivostí zvuku. Je ideální pro nejrůznější obytné,
kancelářské, lékařské či školní prostory, kde zajistí optimální a příjemné
akustické klima. Je to chytré a odolné řešení s minimálními nároky na
údržbu.

Atraktivní design i originální tvary
Nabízí tři barevné varianty – bílá, čedičově šedá a světle šedá, které se dají
nápaditě kombinovat a je možné jednoduše vyřezávat zajímavé individuální
designové tvary.

Parametry zvukového absorbéru Knauf Cleaneo Single Smart

Tloušťka

10 mm

Standardní rozměr

1200 x1200 mm

Maximální rozměr*

1200 x 2400 mm

Hmotnost

2,3 kg/m2

Třída reakce na oheň

B-s2, d0

3 možnosti montáže a praktického upevnění na stěnu či strop
•

pomocí magnetů

•

s použitím montážního klipu na CD profil

•

zavěšením podhledů pomocí lankových závěsů
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Deska Single Smart je tenká a lehká, ale přesto je stabilní, takže nepotřebuje
rám nebo podobné zpevňující konstrukce. Lze ji snadno řezat nožem bez
jakékoli prašnosti a snadno upevnit na stěnu nebo na strop i v již užívaných
interiérech staveb.
http://www.knauf.cz/knauf-cleaneo-single-smart

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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