VoglToptec®Ultracoustic

Najlepšia akustika
v dokonalom dizajne
Akustický sadrokartónový systém
s najlepšími vlastnosťami a voľnosťou
pri dizajne

Interiérova akustika
s najlepším pocitom
z podhľadu

Vďaka VoglToptec® Acoustic sa podarilo nastaviť novú kvalitatívnu úroveň vysoko efektívnych akustických sadrokartónových
podhľadov. Výsledkom bola vysoká efektívnosť dosiahnutá v oblasti estetiky aj akustického výkonu.
VoglToptec® Acoustic nedosahuje lepšie výsledky len v oblasti akustickej pohltivosti, ale umožňuje veľkú voľnosť pri návrhu
interiérov. Samozrejmosťou sú konvexné alebo konkávne formy akustických podhľadov. Základom systému je novo vyvinutý
perforovaný akustický panel s maximálne možnou plochou perforácie, kombinovaný s vysokou flexibilitou a novými
technologickými postupmi.

Systematická bezpečnosť:
Nosný systém Vogl zabezpečuje
úplnu vodorovnú inštaláciu

VoglToptec®Ultracoustic

Špičková akustika s ohľadom na dizajn
Nová definícia akustických výkonov
• Testované na dosiahnutie akustickej triedy
pohltivosť Class „A“ s αw=0,95 (extrémne pohltivý )
• Vysoka flexibilita VoglToptec® Ultracoustic
perforovaných panelov na konvexné a konkávne
formy dizajnu podhľadov
Výhody všetkých VoglToptec® Acoustic akustických
systémov:
• Rýchla a ekonomické inštalácia s Vogl príslušenstvom
a technológiou napájania panelov

VoglToptec®
Ultracoustic

Konvenčné
sadrokartóny
+ Ľahko dosiahnuteľné

konkávne a konvexné
tvary

• Úprava povrchu v miestach skrutiek a spojov
panelov nie je potrebná

+ Integrované okrajové

• Ucelený systém v rátane Toptec® akustického
finálne tmelu

+ Vysoký level inštalácie

• Všetky komponenty z jedného zdroja:
Ucelený systém, perfektne zladený a otestovaný

+ Časovo náročná práca

• Možnosť voľby ľubovoľnej farby povrchu

spoje s detailnými
inštrukciami

a finalného výkonu

so zatmelovaním hláv
skrutiek a výplň spojov
nie je potrebná
Vysoká zvuková izolácia

+ s minimálnou hrubkou
omietky

– Časovo náročné

ukončovacie práce

– Žiadna konštrukčná
rozmanitosť

– Zdlhavý proces pri
aplikácií

Vysoko spoľahlivé inštalácie

Krok za krokom k finálnemu výsledku:

VoglToptec Finishing

Integrovaný návod na inštaláciu pre umiestnenie skrutiek a
koncových svoriek. Presné koncové plochy a veľmi stabilné s
perforovaným povrchom 35% - jedinečný.

VoglToptec® Acoustic systém inštalovaný v postupných
krokoch. Na Vogl akustický panel sa nalepí tkanina,
ktorá je následne pokrytá tromi vrstvami akustického
nástrekového tmelu s pórovitou štruktúrou
hrúbky cca. 5mm.

VoglToptec Acoustic Nano SF,
VoglToptec Acoustic Color

More at:
www.vogl-deckensysteme.com

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