VoglToptec® Acoustic

Vizuálne atraktívna
vysoko výkonná akustika
Akustický omietkový systém
so vstavanou spoľahlivosťou

Dokonalé stropy s
akustickou omietkou
sú otázkou techniky

Zlepšenie stavebnej akustiky sa dá riešiť
aplikovaným vysoko výkonných
perforovaných panelov na strop a steny.
Ovšem sa dá zvažovať aj ďalšia metóda,
a to voľba akustických omietok. Ak
pristupujeme k stropom a stenám
individuálne, obe metódy poskytnú
efektivne akustické riešenie.

Systematická bezpečnosť:
Nosný systém Vogl zabezpečuje
úplnu vodorovnú inštaláciu

V kombinácii ponúkajú bezkonkurenčný
výkon ako z estetického hľadiska či
absorpcie hluku. Doposial použitie
konvenčných omietok nosiacich panelový
systém dával vzhľad štandardných
panelov namiesto inštalácie moderných
technológií.

Vogl ToptecAcoustic funguje úplne inak,
najmä preto lebo nie je potreba vypĺňania
spojov. Jednoduchý, kompletný a veľmi
efektívny systém má všetko potrebné,
s dokonale zladenými komponentmi
systému.

VoglToptec® Acoustic

Prakticky s vysokým výkonom
VoglToptec®

Míľnikom v akustickom prevedení stropov:
- Odstránenie typických koncových rohov
vytvára výrazne lepší pomer perforovaného
povrchu, čo zvyšuje akustickú efektívnosť
- Rýchlejšia, ekonomická aplikácia s presnou
spojovacou technikou, využívajúc podporujúcu
dosku akustickej omietky so zníženou hranou
- Časovo náročna práca so zatmelovaním
hláv skrutiek a výplň spojov nie je potrebná

- Všetko z jednej ruky: kompletný systém,
perfektne koordinované, a testované

+ Inštalácia okraj k okraju

na pevnom podpornom
ráme pre dokonale
vodorovný povrch

- Integrovaná konzistencia s predmiešanými
ukončovacími akustickými omietkami Toptec
- Osvedčené použitím nízko uhlových
svetelných testov:
úplne vodorovne povrchové úpravy,
dosiahnuté v rekordnom čase

Konvenčné
dosky

+ Podstatne rýchlejší:
odstránenie všetkých
vyplňácich prác

+ Akusticky, vysoko

výkonný perforovaný
povrch

+ Rôzne absorpčné

vlastnosti medzi
prevedeniami a papierovými povrchmi sú
eliminované

– Ďalšie náklady:

tmel na škáry, výstužné
pásky a skrutky

– Zdĺhavý proces pri
aplikácií

- Dodáva sa s skrutkovou sadou Vogl Toptec

VoglToptec Acoustic System príslušenstvo:
VoglToptec akustické sadrokartónové dosky
VoglToptec Plaster Carrying Fleece
VoglToptec akustická omietka

VoglToptec Acoustic Nano SF
Akustický omietkový sprej s extra jemnou
textúrou, priemer zrna až 0,5 mm

VoglToptec Acoustic Color
Farebný akustický sprej
Dostupné omietka na základe RAL alebo
iných predlohách

More at:
www.vogl-deckensysteme.com

www.drycon.sk
www.vogl-deckensysteme.de
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