LLL Leseni akustični paneli
z režami

Odlično za ušesa in oči
Opis in uporaba
Prefinjen akustični sistem lesenih elementov z režami je
primeren tako za stenske kot stropne akustične obloge v
prostorih, kjer je estetika velikega pomena. Topakustik
deluje na principu Helmholtz resonatorja. Zahvaljujoč
svojemu trojnemu akustičnemu učinku (absorpcija,
disperzija in refleksija zvoka) ustvarja Topakustik odlično
akustiko v prostoru.
Za športne dvorane, welness in bazenske komplekse so
razvite posebne izvedbe
upoštevajoč specifike teh
prostorov. Topakustik sistem lahko uporabimo tudi kot
čelne ploskve pohištva, pultov ali kot akustične predelne
stene, kjer imajo akustično in dekorativno funkcijo
Harmonija
tipov, dimenzij, površinske obdelave in
požarnega razreda nudi zelo široke možnosti ustvarjanja
ugodne akustike in dizajna po meri in zahtevah vseh vrst
prostorov.
Tipi
Na izbiro je deset različnih tipov z režami od 2, 3 in 4 mm
in z različnimi razmiki med njimi. Različice z ozkimi razmiki
med režami (6 do 9 mm) dajejo vtis gladke površine, saj so
reže komaj opazne. Pri različicah s širšimi razmiki med
režami (14 do 28 mm) pa so reže bolj očitno vidne.
Koeficient absoprcije se razlikuje glede na odstotek odprtih
površin.
Variante
Caro: vzdolžne in prečne reže v obliki kara
HR: vzdolžne lamele so zaobljene
Resap: negorljiva izvedba iz gipsa in recikliranih
celuloznih vlaken
Izvedbe
M: tip perforacije M na zadnji strani, za srednje in visoke
frekvence
T: tip perforacije T na zadnji strani; za nizke in srednje
frekvence
R: refleksijska izvedba za odboj in razpršitev zvoka
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LLL Leseni akustični paneli
z režami

Odlično za ušesa in oči
Formati
- lamelni elementi širine 128 mm, dolžine 4080 mm
ali drugih dolžin, s preciznim načinom spajanja
pero-utor
- paneli po naročilu (do max 3640 x 1216 mm)
- plošče 600 x 600/1200 za spuščene strope
- debelina: 16 mm
Trojni akustični učinek
Absorpcijski koeficient (αw) je odličen tudi pri montaži
neposredno na stene/strop (odmik 50 mm za
podkonstrukcijo).
Poleg absorpcije ima Topakustik tudi disperzijski in
refleksijski učinek, zaradi česar se zvok enakomerno
porazdeli po prostoru - odlična akustika je zagotovljena.
Diagram absorpcije za tip 6/2M (7%)

polnilo: mineralna volna, deb 3 cm
Absorpcijski podatki, atesti in drugi tehnični podatki za
vse tipe so na razpolago v tehničnih listih na
povpraševanje.
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LLL Leseni akustični paneli
z režami

Odlično za ušesa in oči
Standardni furnirji:
Površinska obdelava
Obstaja široka paleta možnosti površinske obdelave za
vsakršne želje:
Furniran les: Standardni furnirji so bukev, javor,
hrast, breza in češnja. Lakirani so z
visokokvalitetnimi mat laki, na zahtevo tudi s
požarno odpornim lakom.
Eco folija: standardno v lesnem dekorju bukve,
javorja, hrasta ali beli barvi, vsi drugi lesni dekorji
po izboru.
Barvano: standardno v beli mat barvi (RAL 9010)
ali katerikoli barvi po RAL ali NCS lestvici

bukev

javor

hrast

Eco folija:

bela

bukev

javor

Požarni razred
Možni so štirje požarni razredi B2, A1, A2 , A1.
Posebne izvedbe in detajli
Radii: konvekstne ali konkavni radii (1 – 15 m)
Različni dizajni za vgradnjo svetil in za revizijske
odprtine
Različni robovi in zaključeni elementi
Možne so izvedbe najrazličnejših zamisli arhitekov in do
potankosti dovršen videz.
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breza

češnja

LLL Leseni akustični paneli
perforirani

Opis in uporaba
Za prostore, kjer je potrebno združiti odlično akustiko in
visoko estetiko, so leseni perforirani akustični paneli
prava izbira. Topperfo sistem deluje na Helmholtzovem
principu – vsaka od številnih luknjic deluje kot miniaturni
Helmholtz resonator. Zahvaljujoč trojnemu akustičnemu
učinku (absorpcija, disperzija in refleksija zvoka) ustvarjajo
Topperfo paneli odlično akustiko.
Primerni so tako za stenske kot stropne akustične obloge.
Za športne dvorane, kjer je potrebna večja odpornost proti
mehaničnim udarcem je razvita posebna in atestirana
izvedba. Sistem Topperfo je primerna rešitev tudi za
welness in za bazenske komplekse. Uporabimo ga lahko
tudi kot čelne ploskve pohištva, pultov in kot akustične
predelne stene, kjer imajo akustično in dekorativno
funkcijo.
Harmonija tipov, dimenzij, površinske obdelave in požarnih
razredov nudi zelo široke možnosti ustvarjanja ugodne
akustike in dizajna po meri in zahtevah vseh vrst prostorov.

Odlično za ušesa in oči

Tipi
Na izbiro je osem standadnih tipov s pefroracijo od 2 do 8
mm in z različnimi razmiki med njimi. Koeficient absoprcije
se razlikuje glede na odstotek perforacije.
Variante
Clou: majhne luknjice, premer luknjic 2 in 1,2 mm
v rastru 8 ali 5 mm, za nizke in srednje frekvence.
Micro; mikro luknjice,premer luknjic 0,4 mm na
razmiku 2 mm, 250.000 mikroluknjic na m2
Druge oblike perforacije: kvadrati, drugi liki
Graphic: grafika, vzorec po izboru
Resap: negorljiva izvedba iz gipsa in reciklirani
celuloznih vlaken
Izvedbe
M: tip perforacije M na zadnji strani, za srednje in visoke
frekvence
T: tip perforacije T na zadnji strani; za nizke in srednje
frekvence
R: reflekcijska izvedba za odboj in razpršitev zvoka
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LLL Leseni akustični paneli
perforirani

Odlično za ušesa in oči
Formati
- paneli po naročilu (do max 3648 x 1216 mm)
- plošče 600 x 600/1200 za spuščene strope
- debelina: 16 mm
Trojni akustični učinek
Absorpcijski koeficient (αw) je odličen tudi pri montaži
neposredno na stene/strop (odmik 50 mm za
podkonstrukcijo).
Poleg absorpcije ima Topperfo tudi disperzijski in
refleksijski učinek, zaradi česar se zvok enakomerno
porazdeli po prostoru - odlična akustika je zagotovljena.
Diagram absorpcije za Topperfo-T, perforacija 3 mm

Polnilo: mineralna volna 3 cm

Absorpcijski podatki, atesti in drugi tehnični podatki za vse
tipe so na razpolago v tehničnih listih na povpraševanje.
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LLL Leseni akustični paneli
perforirani

Odlično za ušesa in oči
Površinska obdelava
Obstaja široka paleta možnosti površinske obdelave za
vsakršne želje:
Furniran les: Standardni furnirji so bukev, javor,
hrast, breza in češnja. Lakirani so z
visokokvalitetnimi mat laki, na zahtevo tudi s
požarno odpornim lakom.
Eco folija: standardno v lesnem dekorju bukve,
javorja, hrasta ali beli barvi, vsi drugi lesni dekorji
po izboru.
Barvano: standardno v beli mat barvi (RAL 9010)
ali katerikoli barvi po RAL ali NCS lestvici

Standardni furnirji:

bukev

javor

hrast

breza

Eco folija:

bela

bukev

javor

Požarni razred
Možni so štirje požarni razredi B2, B1, A2 , A1.
Posebne izvedbe in detajli
Radii: konveksbi ali konkavni radii (1 m – 15 m)
Različni dizajni za vgradnjo svetil in za revizijske odprtine
Različni robovi in zaključni elementi
Možne so izvedbe najrazličnejših zamisli arhitekov in do
potankosti dovršen videz.

Graphic
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češnja

