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•ПАТЕНТОВАНА ГИПСОВА ПЛОСКОСТ 

ПРЕЧИСТВА ВЪЗДУХА

•СЪВЪРШЕНА АКУСТИКА

•ИЗБОР НА ДИЗАЙН
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Knauf Cleaneo® Akustik - чист и свеж въздух
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Knauf Cleaneo® Akustik, 
интелигентният избор за стилни 
акустични решения

Чистият въздух вече е една осъзната нужда. Качеството на възду-

ха във вътрешното пространство на обществени сгради и частни 

жилища често не е на желаното ниво. Причина за това е херме-

тическата обвивка от топлоизолационните материали на сградите, 

химикалите използвани в бита и промишлеността,  както и недос-

татъчното проветряване и възможност за достигане на свеж въз-

дух в помещенията. Едни от основните замърсители на въздуха в 

помещенията,  за които често не подозираме са някои интериорни 

бои,  подови настилки и лепила за тях,  лепила и лакове ползващи-

те се в мебелната промишленост,  почистващи препарати, цигарен 

дим и много други химически съединения част от околната среда, 

които вредят на хората бавно и продължително. Едно от реше-

ниета за комфорта във вътрешната среда на сградите е Knauf 

Cleaneo® Akustik - технология,  която подобрява средата на живот. 

Плоскоститe Knauf Cleaneo® Akustik се препоръчват и участват 

ефективно в процеса на подобряване акустиката в помещенията, 

като имат способността да намаляват реверберацията,  с което и 

намаляват ефекта на ехото. Перфорираната плоскост има лицева 

и обратна страна, като лицевата страна на плоскостта е стан-

дартна, картонена за по-добра и лесна обработка   а задната е 

кашинара с акустичен воал,  който спомага за по-добри акустични 

показатели и бива в бял и черен цвят. Дизайна е поредното пре-

димство на плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik. За разлика от 

повечето акустични продукти,  плоскостите имат голяма възмож-

ност да предоставят иновативни и уникални дизайнерски решения 

за завършване на помещенията с набор от различни по размер и 

форма перфорации. Тези перфорации спомагат освен за акустика 

и за един по-интересен и впечатляващ готов продукт,  който да се 

хареса на потребителите,  и който да разчупи стандартната визия 

на помещенията.
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Cleaneo® ефект
Плоскостите Knauf Cleaneo® са перфорирани плоскости,  които 
съдържат в гипсовото си ядро специални каталитични вещества. 
Те преобразуват миризливи и вредни вещества в безвредни. Осъ-
ществява се каталитичен процес без натрупване на вредни веще-
ства или изразходване на добавките,  така че продължителнос-
тта на действие на Knauf Cleaneo® е практически неограничена. 
Разграждането на вредните вещества може да бъде ускорено от 
движения на въздуха в помещението /напр. от тавански вентила-
тор, климатична инсталация и др./. При перфорираните плоскости 
се постига по-бързо разграждане на вредните вещества и чрез 
по-голямата ефективна повърхност на плоскостите. 

Продължителността на процеса на разграждане,  в зависимост от 
концентрацията на веществата, покритието на плоскостите,  пер-
форацията и движението на въздуха,  възлиза на няколко часа. 

Периодът на разграждане на вредните вещества зависи както от 
изброените фактори така и от степента на приложение в помеще-
нието на Knauf Cleaneo® –плоскостите. За да се използват напълно 
възможностите им се препоръчва приложение мин. 0,2 m2 на 
кубичен метър /m3/ от обема на помещението.
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Knauf Cleaneo® Akustik –области 
на приложение
Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik могат да имат широк обхват 

на приложение в съвременното строителство. Всяка една сграда 

без значение обществена или частна има нужда от по-добър ком-

форт на обитаване. Това са:

- Училища,  детски градини, спортни зали

- Здравни заведения

- Хотели,  игрални зали,  барове, ресторанти,  дискотеки

- Офиси,  търговски центрове,  учреждения

- Автогари и ЖП гари

- Други обществени сгради

- Частни кооперации,  къщи и апартаменти

За приложение в спортни зали налице е сертифициран вариант на 

системата за устойчивост на удар с топка.
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Лесно подреждане на 
плоскостите

Точните заводски размери гаран-
тират точното полагане на плоско-
стите.

Подреждане на перфорацията

Чрез прецизно измерените пло-
скости,  автоматично се създава 
точното разстояние между дължи-
ните на фугите,  когато плоскости-
те се поствят една срещу друга.

Сигурност

Лицевият картон е фабрично об-
работен с фаска. Дори при въз-
действие на влага визията няма да 
се промени.

Бързо темпо

Кантовете са грундирани фабрич-
но. Така осигуряваме оптимална 
връзка между плоскостта и фу-
гиращия материал (Knauf Jettfiller 
или Uniflott).

прецизно разположение на 
отворите

Оптимален разход на материал

Ограничената дълбочина на фу-
гите спомага за оптимизиране 
на разхода на материал. Чрез 
тристранното затворяне е лесно 
да се познае,  дали фугата е изця-
ло запълнена.

Knauf Cleaneo® – пречистващ 
въздуха ефект

Перфорираните акустични плоскос-
ти се доставят серийно с Cleaneo® 
ефект. Разграждат трайни миризми 
и вредни вещества във въздуха 24 
часа в денонощието.

Перфектна повърхност чрез 
гладък профил

Акустичните плоскости Knauf 
Cleaneo® се полагат върху гладки 
CD профили 60x27,  така се пости-
га най-голяма равнинност в облас-
тта на фугата.

Постоянно чист въздух

Сигурност и 
икономия на време  
С Cleaneo® Кнауф предлага пер-
форирана плоскост от нова ге-
нерация, която надминава всички 
досегашни по ефективност.

Вече и с новия FF кант,  който 
улеснява монтажа и контролира 
разхода на фугиращия мателиал.

до

20%
спестяване
на време

Mонтаж:
лесно
полагане
на плоскостите,
ограничен разход
на материал

�Предимства 
на продукта:
фабрично
обработени
с фаска
и грундирани
кантове
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Обекти с Knauf Cleaneo® Akustik

••Зала Арена Армеец 
Година на завършване: – 2011

Системи:  Окачен таван и предстенна обшивка с 
перфорирани акустични плоскости Кнауф Cleaneo 
Akustik; тип перфорация 8/15/20 R, B4 12/25Q

Квадратура: 1200 м2

Проектант: арх. Жеко Тилев

Инвеститор: Национална спортна база Снимка: Арена Армеец
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•Capital Fort Sofia
Година на завършване: – 2015

Системи: Oкачен тавани,  стени и предстенни обшивки 
с перфорирани акустични плоскости Кнауф Cleaneo 
Akustik; тип перфорация 8/15/20R, 12/25Q, 8/18R;

Квадратура: 1050 м2

Проектант: арх. Ангел Захариев (А и A Архитекти)

Инвеститор: Fort Noks
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••Collider Activity Center  
Година на завършване: – 2017

Система: Окачен таван с перфорирани акустични 
плоскости Кнауф Cleaneo Akustik; тип перфорация 
8/18 R

Квадратура: 800 м2

Архитект: Мария Георгиева

Инвеститор: Walltopia
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•Зала John Atanasoff,  София Тех парк  
Година на завършване: – 2015

Система: Предстенна обшивки с перфорирани акустични плоскости 
Кнауф Cleaneo Akustik; тип перфорация 12/25 Q;

Квадратура: 1800 м2

Проектант: арх. Петър Петров

Инвеститор: София Тех Парк
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•Trade Center Europa 
Година на завършване: – 2015

Системи: Тавани и стени с перфорирани 
акустични плоскости Кнауф Cleaneo Akustik; тип 
перфорация 12/25Q, 12/25R, 12/20/35R

Квадратура: 2000 м2

Проектант: арх. Йордан Христов

Инвеститор: TCE
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••Happy bar
Система: Окачени тавани с 
перфорирани акустични плоско-
сти Кнауф Cleaneo Akustik; тип 
перфорация 8/15/20 R

Квадратура: 180 м2

Дизайнер: Йордан Ганевски

Инвеститор: Happy Bar & Grill



12

•Grand Mall Varna 
Година на завършване: – 2010

Система: окачен таван с перфорирани акустични 
плоскости Кнауф Cleaneo Akustik; тип перфорация 
6/18 R и B4 slotline;

Квадратура: 3600 м2

Проектант: арх. Искра Николаева

Инвеститор: Оркид Дивелопмънтс Груп 
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•Кино Арена The Mall
Системи: Акустични предстенни обшивки и стени; 
тип перфорация 12/25R,  12/25Q,  B6 12/25Q

Квадратура: 2400 м2

Проектант: арх. Константин Антонов                                    
(Архитектурно студио Artec Design)

Инвеститор: Александра Груп
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Снимка: Кино Арена The Mall

Снимка: Кино Арена The Mall

Снимка: Кино Арена The Mall
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•Зала в хотел Маринела 
Година на завършване: – 2015

Система: предстенна обшивка с перфорирани акустични 
плоскости Кнауф Cleaneo Akustik; тип перфорация 12/25 R

Квадратура: 1820 м2

Проектант: арх. Кишо Курокава

Инвеститор: Хотел Маринела София

Снимка: хотел Маринела
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•Автогара София  
Година на завършване: – 2008

Система: Окачен таван с перфорирани акустични плоскости 
Кнауф Cleaneo Akustik; тип перфорация 8/15/20 R

Квадратура: 200 м2

Проектант: арх. Атанас Панов

Инвеститор: Столична община
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•Летище Варна 
Година на завършване: – 2013

Система: Акустични острови с плоскости Кнауф 
Cleaneo Akustik; тип перфорация B4 12/25Q 

Квадратура: 3600 м2

Проектант: арх. Ивайло Мишев                   
(Архитектурно студио АТМ)

Инвеститор: Fraport - Варна
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•Апартамент в 
жилищна сграда в 
кв. Младост,  София

Park Central Hotel Сливен
Перфорация: 8/15/20 R



18

••Медицински университет Пловдив  
Година на завършване: – 2016

Система: Окачен акустичен таван; тип перфорация 
8/18 R,  8/15/20 R

Квадратура: 383 м2

Проектант: арх. Радко Тодоров (Архитектурно 
студио RT Консулт)

Инвеститор: Медицински Университет Пловдив
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Информационен център:

0 700 300 03

www.knauf.bg

info@knauf.bg

Всички права са запазени. 
Промени, издаване и фото-механични копия, 
включително във вид на извадки,  само с изрично 
разрешение отфирма Кнауф България ЕООД.

@




