
ATMOS FALBURKOLATOK

A T M O S®



MAGAS MINÔSÉGÛ HANGELNYELÉS ESZTÉTIKUS HATÁSSAL
TERMÉSZETES FA ALAPANYAGBÓL B1 MINÔSÉGBEN 

AZ EGYEDI KIALAKÍTÁS ÚJ LEHETÔSÉGEKET NYIT

ATMOS® fal –és mennyezetburkolatok esztétikusak, hosszú élettartamúak, masszívak és  könnyen kezelhetôek. 
A sima, furatolt, vagy horonyolt megmunkálás a helyiség akusztikáját célozza meg, pozitívan befolyásolja hôszigetelését és mennyezet 
burkolat funkciónak is megfelel, a mi ATMOS® fal- és mennyezetburkolatunk.
Így nem csak a fülének nem fog hinni!

Az Ön egyedi igényének megfelelôen elkészítve illeszkednek az épületi összképbe -és a felhasznált anyag típusa szerint- egy otthonos, és a 
technikai célnak megfelelô környezetet teremthet. A természetes fa alapanyag felhasználásával a környezetbarát lakkokkal és ragasztókkal 
garantáljuk a tartós termékeket. A kiegészítôként használt AV-100 akusztikus szövet és a felületkezelés, (például az UV-lakk) megfelel a B1 
Q1 Tr1 minôsítésnek. Az anyagok, felületkezelések és a hordozóanyagok egyedi igényekhez alakítva variálhatók. 

Az  ATMOS® fal- és mennyezetburkolatok felhasználási területe rendkívül sokoldalú: a tárgyalótól a tornateremig, a bank elôtértôl az 
uszodáig, az osztályteremtôl a hangstúdióig, a hajók belsô burkolatától az óvodákig, az éttermektôl a lakásokig, a hotel halljától az 
elôadóteremig, a többfunkciós termektôl az irodákig, a vendégházaktól a barkács szobáig, a kápolnáktól az autós szalonig, az ifjúsági 
központtól a fitness stúdióig,  a mûvelôdési házaktól a reklámstúdióig, a közösségi tanácstól a tûzoltóságig, az aulától a klinikáig, a zene-
iskolától a múzeumig….

A rögzítése lehet rejtett és látható, fix, vagy elbontható.
Ahhoz, hogy különbözô hangtechnikai helyiségekhez megfelelô rendszert tudjunk ajánlani, számos  termékünkre megfelelô laborvizsgálati 
eredmények állnak rendelkezésére.

ATMOSzférát
Teremtsen

FELÜLET:
natúr, csiszolt, UV-B1 Q1 Tr1, 
RAL pl. lakkozott

FURATTÁVOLSÁG (mm):
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64

FURATÁTMÉRÔ (mm):
Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 15, Ø 20, Ø 30

ALAPLEMEZ:
Rétegelt lemez, 3-rétegû táblák, 
MDF, faforgácslap, színfurnérozott 
felülettel is

ÉLKÉPZÉS:
vágott, lakkozott, furnérozott, 
él, kerekített, nutos, váltókötés

HÁTOLDAL:
Akusztikus fríz AV 100,
fekete, vagy fehér, B1 Q1 Tr1

ATMOphon



Tornaterem, Eugendorf

HORONYSZÉLESSÉG (mm):
1.5 vagy 3 mm

HORONYTÁVOLSÁG (mm):
16, vagy 32 mm 

ATMOkustik

ÉLKÉPZÉS:
Nutféderes

ALAPLEMEZ:
Rétegelt lemez, 3-rétegû-tábla,  
MDF, faforgácslap;
Igény esetén színfurnérozott felülettel
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