VARIO
DESIGN
KONFIGUROWALNE
I NIESTANDARDOWE
METALOWE
ROZWIĄZANIA
SUFITOWE
I ŚCIENNE

knaufceilingsolutions.com

Okładka
Niestandardowe, trójkątne płyty metalowe Metal D-H 700, perforacja
Rg 0701, kolor RAL 9010
Niestandardowa podkonstrukcja powlekana na czarno
01
Niestandardowa heksagonalna siatka Mesh RB35, kolor NCS S2020-R80B
Niestandardowy system zawieszania
02
Płyty metalowe Metal Q-Clip, perforacja Rd 2508, efekt lustra
Profil U
03
Pionowe panele metalowe Baffle V-P 500, perforacja Rd 1522,
kolor RAL 9016
Profil U

ZREALIZUJ WYJĄTKOWE POMYSŁY
Ograniczenia nie istnieją, gdy korzystasz z asortymentu Vario Design firmy Knauf Ceiling
Solutions.
Nasze portfolio umożliwia dowolną konfigurację oraz indywidualną aranżację metalowych
rozwiązań do sufitów i ścian, dając Ci swobodę i elastyczność w tworzeniu unikalnych
rozwiązań, odpowiednich do każdego wnętrza.

Tchnij nowe życie w architekturę sufitu — dzięki kreatywnemu wzornictwu,
imponującej prostocie i najwyższym właściwościom technicznym.
Dzięki Knauf Ceiling Solutions Twoje najśmielsze pomysły stają się
rzeczywistością. Znajdziesz odpowiednie zestawienie kształtów i kolorów,
łącząc rozwiązania wielomateriałowe: metalowe, z drewna, z wełny
drzewnej i mineralnej.

Nasze niestandardowe sufity metalowe, fasetowane, płaskie, wklęsłe i wypukłe, oferowane
są w unikalnych wymiarach, kształtach, wersjach wykończeń i perforacji, co pozwoli Twojemu
projektowi wyróżnić się spośród innych.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu Vario Design, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.
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RODZINA PRODUTÓW VARIO DESIGN

7 WSTĘPNIE ZDEFINIOWANYCH KRYTERIÓW WYBORU
NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA

CERTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
PRODUTÓW
GOTOWE NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

SYSTEM MATERIAŁÓW
Oferta oparta na całej gamie materiałów jest podstawą wizji Knauf Ceiling Solutions dla
każdego wnętrza. Vario Design uosabia to podejście i pozwala wybrać konfigurowalne
rozwiązania z naszych asortymentów sufitów mineralnych, metalowych, z drewna i z wełny
drzewnej.

Właściwości
akustyczne

Reakcja
na ogień
Sejsmiczne

UKŁAD SUFITU VARIO DESIGN

Odporność
na uderzenia

Wybierz właściwy, odpowiedni dla efektu jaki chcesz uzyskać, układ sufitu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PRODUTÓW
Metalowe produkty sufitowe oferują szeroki zakres właściwości technicznych, od zwiększonej
odporności na uderzenia, przez odporność na działanie czynników korozyjnych, aż po certyfikację
produktów odpowiednich do pomieszczeń czystych, dzięki czemu stanowią idealne, uniwersalne
rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Pomieszczenia czyste
clean room
Sufity chłodzące

Odporność
na korozję

Funkcja uchylna
i bezpieczeństwo

Zastosowania
zewnętrzne

WYMIARY I KSZTAŁTY
Wybierz najbardziej odpowiednie rozwiązanie z szerokiej gamy elastycznych układów, wymiarów
i kształtów, aby stworzyć projekt, który spełnia Twoją wizję.

KOLORY I WYKOŃCZENIA
Nasze metalowe sufity posiadają wykończenie w postaci poliestrowych farb proszkowych, które
są nanoszone elektrostatycznie i utwardzane termicznie. Dzięki wykorzystaniu palety kolorów RAL,
standardu w branży, nasze malowane proszkowo produkty nie podlegają dekoloryzacji pod wpływem
promieniowania UV, nie sprzyjają wzrostowi liczebności mikroorganizmów, są łatwe w czyszczeniu
i są zarówno trwałe, jak i odporne na uderzenia.

WYMIARY I KSZTAŁTY

NIEMAJĄCE SOBIE RÓWNYCH PORTFOLIO PRODUKTÓW

Nasze narzędzie konfiguracji pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiednie
rozwiązanie z szerokiej gamy elastycznych wzorów:

PERFORACJE I WYCIĘCIA
Co stanowi dla Ciebie inspirację do nadania projektowi sufitu indywidualnego charakteru? Bez
względu na to, co pobudza Twoją wyobraźnię, w naszej ofercie znajdziesz całą gamę opcji perforacji
od standardowych aż po całkowicie zindywidualizowane, aby Twój projekt był niepowtarzalny.

WKŁADY AKUSTYCZNE
Knauf Ceiling Solutions oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie wkładów i wypełnień akustycznych
o różnych grubościach i gęstościach dla optymalizacji parametrów akustycznych każdego wnętrza.
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KSZTAŁTY
KWADRATOWE

KSZTAŁTY
PROSTOKĄTNE

KSZTAŁTY
PIONOWE

Za pomocą produktów asortymentu Vario Design można tworzyć dopasowane
do indywidualnych potrzeb kształty i wymiary sufitów. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu Vario Design, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.
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UKŁAD SUFITU VARIO DESIGN

7 ELASTYCZNYCH MOŻLIWOŚCI DOPASOWANIA DO WYMOGÓW
KAŻDEGO WNĘTRZA
Nasz konfigurowalny i dopasowany do indywidualnych potrzeb asortyment
metalowych rozwiązań sufitowych i ściennych daje architektom i projektantom
swobodę twórczą w kształtowaniu swoich ambicji i tworzeniu unikalnych wnętrz.

RUSZT WIDOCZNY
Widoczne systemy zawieszenia
nadają sufitom modularny wygląd
i można je stosować z płytami
o różnych typach krawędzi.

6

SUFITY PŁYWAJĄCE CANOPY
Otwórz niemal nieskończoną
gamę spektakularnych możliwości
projektowych dzięki panelom
canopy: sufitom pływającym,
które mogą być podwieszone do
dowolnej konstrukcji właściwej
budynku.
PIONOWE PANELE
SUFITOWE BAFFLE
Stwórz nową opowieść za
pomocą pionowych paneli Baffle
i uzyskaj taki efekt, aby wizualnie
opowiedzieć tę historię za pomocą
rozwiązania, które pobudzi twoją
wyobraźnię.

RUSZT UKRYTY

KORYTARZE

Rozwiązania bazujące na ukrytym
ruszcie nośnym nadają sufitowi
jednolity, monolityczny wygląd,
pozwalając zamaskować jego cały
system zawieszenia.

Spełniając wymóg łatwego montażu
i oraz dostępu do urządzeń
serwisowych, rozwiązania korytarzowe
„od ściany do ściany” muszą
jednocześnie być funkcjonalne, aby
sprostać dużemu natężeniu ruchu
oraz cechować się elastycznością
projektowania, aby bezproblemowo
łączyć kluczowe wnętrza budynku.

SUFIT RASTROWY

ROZWIĄZANIA ŚCIENNE

Otwarte komórki metalowego
sufitu rastrowego maskują
przestrzeń ponad sufitem, zaś
nadając mu jednorodny wygląd
jednocześnie zapewniają pełny
dostęp do znajdującego się tam
osprzętu: oświetlenia, wentylacji
i zraszaczy.

Rozwiązania ścienne, dostępne
w całej palecie olśniewających wizualnie
wzorów, są wyjątkowo trwałe, dzięki
czemu nadają się doskonale do wnętrz
o kluczowym znaczeniu lub pomieszczeń
o dużym natężeniu ruchu. W połączeniu
z sufitami i innymi elementami
wykończenia wnętrz, nadają wnętrzom
niepowtarzalny klimat.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu Vario Design, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.
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KOLORY I WYKOŃCZENIA
WYBIERZ, MIESZAJ I DOPASUJ

Poliestrowe farby proszkowe, stanowiące
wykończenie powierzchni płyt, są nanoszone
elektrostatycznie i utwardzane termicznie.
Dzięki wykorzystaniu palety kolorów RAL,
standardu w branży, nasze malowane proszkowo
produkty nie ulegają dekoloryzacji pod wpływem
promieniowania UV, nie przyczyniają się do
wzrostu liczebności mikroorganizmów, są łatwe
w czyszczeniu i są zarówno trwałe, jak i odporne
na uderzenia.

5020

Kolory palety RAL

9003

9005

7016

9010

9006

3015

BioGuard
Unikalna powłoka ochronna, pokrywająca
powierzchnię płyt, opracowana specjalnie do
stosowania w pomieszczeniach czystych. Chroni
przed skażeniem biologicznym, zapobiegając
osadzeniu się bakterii na powierzchni płyty.

9007

Wiele
żywych
kolorów do
wyboru!

9016

TrioGuard™
Unikalna powłoka nanoszona na produkty
metalowe, która chroni sufit i ściany przed
gromadzeniem się na nich kurzu, zabrudzeń
i dekoloryzacją, pozwalając zachować
oryginalny wygląd produktów na dłużej.
Metal z efektem drewna
Dekoracyjny asortyment metalowych płyt
sufitowych łączący w sobie zalety obu
materiałów: trwałość, lekkość i łatwość dostępu
produktu metalowego, w połączeniu z ciepłem
forniru drewnianego – idealny do zastosowań,
w których tradycyjne materiały nie nadają się ze
względu na ograniczenia związane z poziomem
wilgotności lub rodzajem konstrukcji.

2008

Metal z efektem
drewna

1035

Jesion

9022
Naturalny
bambus

Bambus
karmelowy

Klon

Dąb

Wiśnia
amerykańska

Orzech
amerykański

Zastosowania zewnętrzne
Nasze systemy metalowych sufitów zewnętrznych
są zaprojektowane z myślą o odporności
na trudne warunki pogodowe i odporne na
różne czynniki środowiskowe, takie jak wysoka
wilgotność bądź ciśnienie wiatru.

1036
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5001

5009

9

PERFORACJE I WYCIĘCIA
NADAJ WNĘTRZOM CHARAKTER

W świecie nakierowanym na styl, dopasowane do indywidualnych wymogów
systemy sufitowe Knauf Ceiling Solutions inspirują architektów i projektantów do
tworzenia wnętrz o oszałamiającej estetyce lecz także nacechowanych atmosferą
intymności.
Dzięki bogatemu portfolio produktów metalowych i wielomateriałowemu podejściu
możesz wybierać spośród inspirujących, geometrycznych wzorów, żywych kolorów
i różnych rodzajów perforacji, aby zrealizować swoje ambicje projektowe.

Zastosowanie do pokrycia sufitów i ścian produktów
z perforacją stanowi idealną odpowiedź dla architektów
i wykonawców, którzy potrzebują wyjątkowych rozwiązań.
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COŚ WARTEGO OMÓWIENIA!
WYBÓR WŁAŚCIWEJ PERFORACJI

Metalowe perforowane rozwiązania sufitowe umożliwiają skorzystanie z szerokiego
zakresu opcji projektowych, a montowane wraz z wkładem akustycznym zapewniają
wnętrzu doskonały komfort akustyczny oraz nadają mu jasny i elegancki charakter.

Rg 2516

Rd 1522

Rg 0701

Rd 3019

Qg 8043

Rv 1517

Rv 4045

Qg 3056

Tv 26845

Qg 4025

Lg 16032

Sonoperf D®

Lg 25042

Rv 4058

I jeszcze więcej
konfigurowalnych
i dopasowanych do
indywidualnych wymogów
perforacji do wyboru, aby
uwolnić Twoją kreatywność!

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu Vario Design, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.

11

Z MYŚLĄ O KREATYWNOŚCI

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA PROJEKTÓW JEDYNYCH
W SWOIM RODZAJU
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Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu Vario Design, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.
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Z MYŚLĄ O KREATYWNOŚCI

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA PROJEKTÓW JEDYNYCH
W SWOIM RODZAJU
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Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu Vario Design, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę www.knaufceilingsolutions.com.
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Wszystkie podane kody kolorów oparte są na standardzie
kolorów RAL. Zastrzega się możliwość zmian
w asortymencie i technologii produktu bez
wcześniejszego powiadomienia. Knauf Ceiling Solutions
nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie.
Aby zapoznać się z notami informacyjnymi oraz
informacjami prawnymi, odwiedź naszą stronę
internetową www.knaufceilingsolutions.com.

knaufceilingsolutions.com

