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 תיאור מוצר ושימושים

 Luxalon Curved Panel C300תקרה אקוסטית 

 מ"מ 0.7פנלים מעוגלים מחוררים בחירור מיקרוני תלת ממד בעובי מערכת 

 הולנד Hunter Douglas: יצרן-

 מערכת תקרה המורכבת מפנלים מעוגלים  המורכבים למערכת מתלים מתכווננת המאפשרת להסיר כל פנל בנפרד-

ומצמצם את  ( במיוחד באזורים גדולים יותר)מה שמאפשר התקנה מהירה , מ"מ 6000מ ואורך מקסימלי של עד "מ 300פנלים ברוחב של -

 למינימום( Joint)הצורך במחברים 

 .מ"מ 0.7מאלומיניום מחוררים בחירור מיקרוני תלת ממד  בעובי פנלים : פתרון אקוסטי מצוין-

 Ø 2.0 mm, Δ 5 mm, open area 15%או  Ø 1.5 mm, Δ 3 mm, open area 23%:  חירור          

 תקרה במראה חלק עם קונסטרוקציה נסתרת-

 :אפשרות לעיצוב גלי בתקרה בגבהים שונים. קעורים או גלי, קמורים: אפשרויות עיצוב פנלים-

 מ"מ 1100כ  קעוריםלפנלים ( R)רדיוס מינימלי , מ"מ 1000כ  קמוריםלפנלים ( R)רדיוס מינימלי           

 º45מ עם שיפוע "מ 30: שוליים של הפנליםרוחב -

 אפשרות למערכת מתלים מקומרת או מקוערת בשילוב פנלים ישרים-

 כשהם במצב ישר לגישה קלה לפלנום לכל פנל בנפרד לפונקציה של נדנדה כלפי מטה  swing-down panelsאפשרות להרכיב מנגנון  -

 יצרן צבעים גוון לפי מניפת -

ועובר תהליך צביעה  ( מיקרון עובי 0.2כ )כל פנל נצבע בשתי שכבות צבע על בסיס פוליאסטר , (®LUXACOTE)שיטת צביעה ייחודית -

 דוחה שריטות, הצבעעמידות ודביקות מוחלטת של , ציפוי אחידעובי בתנור אמייל להבטחת 
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 תיאור מוצר

 *מידות ומשקלים (מקסימום)מפתח מרבי 

 ר תקרה"דרישות חומר למ

דרישות החומר משתנות בהתאם לביצוע בפועל עם 

 .פנלים מעוגלים ולמערכת מתלים מעוגלת

 מטר 6עד  1תלוי באורך הפנל מ , בתקרה שטוחה *   

 Carrierתלוי ברדיוס הפנל ובסוג ה , בתקרה שטוחה** 
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 אפשרויות עיגול פנלים

 אפשרויות חיתוך קצה פנל
מ "מ 8.5לאורך הפנל יש גבול נומינלי של 

 .  להבטחת שטחיות ויציבות הפנל

http://www.absotec.co.il/


 Curved PanelLuxalon  C300אקוסטית תקרה 

   www.absotec.co.il 585-505-700-1חברת אבזוטק 

 בנייה סטנדרטייםפרטיי 

 down-Swingאפשרות גישה לפלנום בעזרת 

קיימת אפשרות של פירוק והרכבה   300C Carrierבמערכת 
של   Swing-downקלה של כל פנל בנפרד באמצעות מנגנון 

 (.  נדנדה)= שימוש בכלי להב שטוח בסיסי 
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 ביצועיים אקוסטיים  

ניתן לקבל פנלים מחוררים של  , לביצועים אקוסטיים מצוינים
1.5 Ø  2.0ושל Ø  =( 23%ושל  15%שטח פתוח של ) בשילוב

 מודבקת לפנל Sound Techגיזה אקוסטית 

Curve 1 : מ חירור בפנל בשילוב  "מ 2.0קוטר של

מ "מ 2בעובי של  sound Techגיזה אקוסטית 

 .מ"מ 400עומק הפלנום  . המודבקת לפנל

 

Curve 2 : בשילוב מ  חירור בפנל "מ 1.5קוטר של

מ "מ 2בעובי של  sound Techגיזה אקוסטית 

 .מ"מ 400עומק הפלנום  . המודבקת לפנל

 

Curve 2 : מ חירור בפנל בשילוב  "מ 1.5קוטר של

מ "מ 2בעובי של  sound Techגיזה אקוסטית 

מ של צמר  "מ 25לפנל בתוספת המודבקת 

עומק הפלנום  . kg/m2 16סלעים בצפיפות של  

 .מ"מ 400
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