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Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zu-
hause

Knauf Dämmstoffe
Dämmstoffe aus Polysty-

Издание: февруари / 2009

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils 
aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht 
sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres 
Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische 
Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht 
werden, wenn die ausschließliche Verwendung von 
Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich 
empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, 
Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, 
die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne 
weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vor-
behalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomecha-
nische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugs-
weise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung 
der Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 u/Min. 
berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in www.knauf.bg

Кнауф България ЕООД

Тел.: 02 / 91 789 10

Факс: 02 / 91 789 43

Завод за гипсфазерни плоскости

BG - 3700 Видин
Южна промишлена зона
тел.: (+359) 94 605 101
факс: (+359) 94 600 505

Издание: май / 2009

Правото на технически промени е запазено. 
Валидно е съответното актуално издание. Нашата 
гаранция се отнася само за безупречното качество 
на нашия материал. Конструктивните, статичните 
и строителнофизическите качества на системите 
Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на 
отделни компоненти или други продукти, само при 
изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, 
количество и изпълнение са практически стойности, 
които в случаи на отклонения от зададените 
условия не могат да се прилагат направо. Всички 
права са запазени. Промени, издаване и фотомеха-
нични копия, включително във вид на извадки, само 
с изрично разрешение от фирма Кнауф.
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Vidifloor SOLO



Създай уют с Vidifloor SOLO.
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Vidifloor SOLO
Vidifloor SOLO – най-младият член в семейството на Кнауф Видин – е иновативно решение за 

сух под. Елементите за подова настилка Vidifloor SOLO представляват хомогенни еднослойни 

гипсфазерни плочи с дебелина 18 mm. Размерите им  са 900 х 600 mm, а теглото на отделния 

елемент е 13 kg.

 Елементите се залепват един към друг в областта на стъпаловидно оформения кант и след ок. 

24 часа сухият под е готов за полагане на финишно покритие и експлоация.

негорим висока товароносимост

бърз и лесен 
монтаж енергоспестяващ 

Добрата подова система е всичко.
Защото подът е в основата на нещата.
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В зависимост от равнинността на основата и желаната изолация, 

Vidifloor SOLO се полага върху минерална вата, полистирол или суха посипка. 

Vidifloor SOLO е здрав, топъл, съвършено равен и идеално изолира от ударен 

шум. 

Vidifloor SOLO дава свобода при избора на завършващото покритие – мокет, 

балатум, килим, плочки или паркет.

Професионално изпълнената подова настилка Vidifloor SOLO гарантира 

дълготрайност и уют.

поглъща 
ударен шум

минимална височина 

Добрата подова система е всичко.
Защото подът е в основата на нещата.

идеален за 
подово отопление

Приложение

в новото строителство или при реконструкции ■

върху дървени конструкции или бетонови плочи ■

за административни сгради или жилищно строителство ■

за подобряване на звукоизолацията и пожарозащитата ■

съкращава строителните срокове ■

Vidifloor SOLO

Дебелина                                                       18 mm ■

Дължина                                                      900 mm ■

Ширина                                                        600 mm ■

Тегло                                                        23,5 kg/m ■ 2

Vidifloor SOLO
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