
Heradesign  محصولى جدید از Knauf AMF در ایران

پنل ها در سه طرح اصلى و به ضخامت هاى 15، 25 و 35 میلى متر و در ابعاد600x1200 ،600x 600  و 600x2400 میلى متر تولید مى شوند.

این محصول از پشم چوب طبیعى همراه با پودر مگنزیت و آب (جهت چسبندگى) بدون مواد افزودنى تشکیل شده اند. همچنین این محصول از جمله "محصوالت 
سبز"  کامال طبیعى و صدردرصد قابل بازیافت و عارى از هر گونه مواد افزودنى و شیمیایى مى باشد.

پنل هاى Heradesign مستحکم در برابر ضربات مکانیکى، مقاوم در برابر رطوبت، داراى قابلیت رنگ پذیرى و جاذب صوت هستند و براى آکوستیک نمودن 
فضاهاى ورزشى، آموزشى، سالن هاى آمفى تئاتر، استخرها، ساختمان هاى ادارى و غیره بسیار مناسب مى باشند.

قابلیت ها: 
  طراحى فضا هاى داخلى                            آکوستیک نمودن فضاهاى داخلى                              عایق صوتى مناسب

  رنگ پذیرى                                          مقاوت باال در برابر ضربات مکانیکى                           مقاوم در برابر رطوبت 
   قابل اجرا برروى دیوار و سقف

Heradesign -SuperfineHeradesign - FineHeradesign - Macro

www.heradesign.com



www.knauf.ir

طراحى فضاهاى داخلى

این محصوالت با توجه به سطح و بافت زیباى آن ها و همچنین قابلیت رنگ پذیرى آن این امکان را به معماران و طراحان مى دهد که فضاهایى زیبا و دکوراتیو در 
طیف هاى رنگى متنوع خلق نمایند.

 همچنین این پنل ها براى آکوستیک نمودن فضاهاى ورزشى، آموزشى، سالن هاى آمفى تئاتر، استخرها، ساختمان هاى ادارى و غیره بسیار مناسب مى باشند. 

سیستم هاى اجرا: 
-  اجرا بر روى دیوارهاى داخلى: در این سیستم پنل ها به سازه هاى کناف که بر روى دیوار نصب شده اند پیچ مى شود. 

-  اجرا به عنوان سقف کاذب: به صورت سقف ثابت و مشبک اجرا مى شود. 
سقف کاذب ثابت مانند اجرا بر روى دیوار تایل ها به سازه هاى کناف که از 

سقف اصلى آویز گرفته شده اند، پیچ مى شود.
سقف کاذب مشبک تایل ها به طور وزنى در داخل شبکه سپرى که از 

سقف اصلى آویز گرفته شده، قرار مى گیرد. 

عایق صوتى تشکیل شده از موارد طبیعىمقاوم در برابر حریق

www.heradesign.com

مقاوم در برابر ضربه


