


АКУСТИКА И АРХИТЕКТУРА





ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
НА СЪВЪРШЕНСТВОТО
Създаването на жизнено пространство е предизвикателство. Едно 
предизвикателство между естетика и акустика. Между форма и 
функционалност. Всички тези аспекти са важни при създаването на 
жизнено пространство и трябва да съответстват на Вашите нужди. 
Но се нуждаете от познания и опит, за да ги съчетаете и получите 
нужната хармония. 

В продължение на десетилетия ние в Кнауф работим рамо до рамо с 
архитектите и имаме дълбоки познания за строителните материали и 
техния потенциал. Нашите широки компетенции и дългогодишният ни 
опит дават възможност да превъплътим идеите си в реалност. Вашите 
идеи.  Независимо дали са с обичаен, стандартен дизайн, ще получат 
нашата подкрепа за да създадете точното жизнено пространство, 
което отговаря на Вашите нужди.

Welcome to Room for Expression



Проект: BCCI зала, Бахрейн
Архитект: Aref Sadiq Design and Architects, Бахрейн

Тип сграда: Обществена 
Продукт: Desingpanel Quadril



ВАШИЯТ ПРОЕКТ Е И НАШ 
ПРОЕКТ
Всичко започва от Вас. Вашето въображение, Вашите потребности и Вашият 
комфорт формират основата на Вашата представа за жизнено пространство.

Ние в Кнауф с нетърпение очакваме Вашата идея и сме посветени на това, 
да станем част от нейната резлизация – от началото до края.

От вдъхновението през създаването до изпълнението. Всяко Ваше решение 
ще бъде подкрепено от нас. Ние ще направим всичко необходимо да 
проявим разбиране към Вашите потребности и предизвакателства  и ще Ви 
помогнем да реализирате вижданията си.

Ние твърдо стоим зад Вашия проект през всичките му етапи и на всички 
нива от реализирането му. Защото Вашият проект е и наш проект.



Проект: Music House Aalborg, Дания
Архитект: Coop Himmelb(l)au, Австрия

Тип сграда: Обществена 
Продукт: CREANOVApanel



Превръщането на сградата на библиотеката  Mac-
Farland в интегрирано централно пространство за 
обучение беше един предизвикателен и вдъхновяващ 
проект за всичките му участници. В полза на 
студентите ние създадохме акустична среда в 
отворено пространство, което да премахва всички 
шумове. Целта се постигна, чрез монтажа на окачен 

таван с гипскартонени плоскости Knauf Cleaneo, 
които допринасят за абсорбирането на шума. 
Проектът на стойност 3.3 млн. щатски долара спечели 
многобройни престижни награди от факултета на 
Австралийския институт за архитекти във Виктория и 
Международния съвет за фасилити проектанти. 

КОЛЕЖ ОРМОНД – АВСТРАЛИЯ
Осигуряващ функционалността на учебното пространсто

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

Колеж Ормонд

McGlashan Everist Pty Ltd

Обществена

Cleaneo Circular 12/25R





ФОРМИ 
В Кнауф полето на изява е огромно. 
Гъвкавостта на нашите материали 
позволява на архитектите да оформят 
пространството според вижданията 
си. С плоски, кръгли или скосени 
строителни елементи ние Ви даваме 
безкрайни възможности.

ПОЖАРОЗАЩИТА
Всички продукти на Кнауф отговарят 
на необходимите изисквания 
за пожарозащита. Знаейки, че 
всичко вътре и около сградата е 
защитено, Ви дава сигурност, когато 
реализирате визията си.

АКУСТИКА
С акустичните материали на Кнауф е 
възможно създаването на акустични 
решения, които съответстват на 
изискванията за акустика за 
различните видове пространства.  
Кнауф решенията са изпитани 
в акредитирани лаборатории и 
отговарят на националните стандарти 
за акустика.

УДАРОУСТОЙЧИВОСТ
Удароустойчивите материали 
осигуряват не само функционални 
и естетични решения, но също и 
подобряват сградите, като удължават 
живота им и повишават стойността 
им. 

АКУСТИЧЕН КОМФОРТ
Оптимизирането на пространствения комфорт е от водещо значение 
в Кнауф. Вашите предизвикателства са ясни за нас и за да създадем 
заедно най-добрите решения, предлагаме разнообразие от 
технически решения за тавани и стени, съотвестващи на Вашите 
потребности. 



КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
Нашата цел е да осигурим 
комфортни вътрешни пространства. 
Ето защо Кнауф е интегрирала 
пречистваща въздуха линия, 
наречена Cleaneo,  във всички 
акустични плоскости.

ПОВЪРХНОСТ
Разнообразната обработка на 
различните повърхности, като 
например боядисване, цвето-
импрегниране, поставяне на 
фолио, фурниране, дизайн на 
перфорацията, дигитални принтове 
– всичките в едно портфолио – Ви 
помага да осъществите Вашата визия 
и да постигнете желания резултат.

ЛЕСЕН ДОСТЪП
Леснодостъпните и разглобяеми 
панели позволяват лесен сервиз и 
поддръжка на инсталациите.

УСТОЙЧИВОСТ
Ние в Кнауф искаме да допринесем 
за дългосрочно устойчиво развитие. 
Ето защо ние непрекъснато работим 
за подобряване на условията на 
околната среда и за предотвратяване 
на замърсяването, чрез употребата 
на екологични суровини при 
производството на нашите продукти. В 
допълнение, Кнауф обръща сериозно 
внимание на енергийната ефективност, 
отговорно използва естествени ресурси 
и не на последно място социалната 
ангажираност, като мислим и действаме 
отговорно.



БЕЗКРАЙНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ
Независимо от това какво строите, ние можем да Ви помогнем да създадете 
перфектното решение. Това Ви дава творческа свобода за дизайн и да 
създадете всичко, което Ви вдъхновява, без каквито и да е ограничения. Ние 
можем да предоставим всички видове елемети и да създадем компоненти 
по желание на клиента, дори и ако желанието му е необичайно. Ние 
разполагаме с необходимата експертиза да сме водещи и можем да Ви 
помогнем да намерите най-добрия начин да усъществите идеите си. Безкрайни 
са възможностите ни за съвместно сътрудничество. 

ТАВАНИ
ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

Hilton The Squaire, Франкфурт на Майн

JOI Design GmbH

Хотел

Knauf Design Units



АКУСТИЧНИ ОСТРОВИ

СТЕНИ

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

Chаteau du Hohlandsbourg, Франция

Crupi Architects

Обществена 

Designpanel Tangent

Music House Aalborg, Дания

Coop Himmelblau

Обществена

CREANOVApanel



Пететажният отворен атриум е сърцето на университета 
по информационни технологии в Копенхаген. Той 
изглежда като геометрична инсталация със заседателни 
зали - като „отворени чекмеджета“. Идеята беше да 
създадем синергия и взаимодействие за да стимулираме 
творчеството и сътрудничеството между студентите. 

Акустичното предизвикателство в атриума беше, да 
се осигури лично пространство в напълно прозрачно 
огромно простанство. Осъществи се чрез създаването 
на форми и структури от акустични материали с високо 
ниво на звукова дифузия. Дизайнерските панели Knauf 
Micro допринесоха за отлична акустика в отвореното 
пространство.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДАНИЯ
ОСИГУРЕН АКУСТИЧЕН КОМФОРТ В ОТВОРЕНО ПРОЗРАЧНО ПРОСТРАНСТВО

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

Университет за информационни технологии

Henning Larsens Tegnestue A/S

Обществена 

Designpanel Micro



Преустройството на Терминал 2 е последната фаза от 
програма за 4 млрд.лири за модернизиране, подмяна 
и освежаване на съоръжения в и около сградите на 
терминала.
Терминал 2 е известен като Терминал на кралицата 
- в чест на Нейно Величество Кралицата, и беше 
официално открит на нейния рожден ден, 04 юни 2014.
За да се създаде желания вид и усещане в новата 
сграда на терминала и в същото време да се спазят 
стриктните изисквания за изпълнение, бе необходим 

продукт с високи технически параметри.
Панелът Knauf  VINOVA се превърна в идеалния избор 
на материал за световноизвестната архитектурна 
фирма Foster + Partners. Панелът Knauf  VINOVA е 
система от гипсфазерни плоскости с висока плътност, 
която осигурява завършени повърхности за стени и 
тавани. Резултатът е пълна свобода на проектиране на 
негорими повърхности.

IНа акустичния таван в делфинариума в Нюрнберг  
е използван мотив на въздушни мехурчета в морска 
вода. Посетителите наблюдават делфините и морските 
лъвове под вода през огромен панорамен прозорец, 
докато огромни кръгли вдлъбнатини с диаметър между 

350 мм и 800 мм поставят въздушни акценти на 
окачения таван от перфорирани акустични плоскости. 
Различните кръгове са били проектирани и изпълнени 
с CNC моделиране за да се осигурят точните кръгли 
форми. 

ЛЕТИЩЕ ХИЙТРОУ– ЛОНДОН
НЕГОРИМИ ПРОДУКТИ С ДЪБОВ ФУРНИР 

ДЕЛФИНАРИУМ – ГЕРМАНИЯ
ВЪЗДУШНИ МЕХУРЧЕТА В ГИПСОВА ПЛОСКОСТ

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТ 

ТИП СГРАДА

ПРОДУКТИ

Dolphin lagoon, Нюрнберг

Haushoch GmbH

Обществена

Knauf Cleaneo Acoustic

Летище Хийтроу

Foster + Partners

Транспортни съоражения

Knauf VINOVApanel







Scan and be inspired


