
•AKUSTICKÝ DESIGNKOMFORT PRO KAŽDÝ DEN



                                                                          NOVÉ TVARY TICHA VE  SVĚTĚ  HLUKU                                   Mappyfiber  je 
  akustický a tepelně izolační modulární panel označen známkou                         CE      ve třídě Bs1d0 

    vyroben pomocí nové generace procesů tvarování polyesterových vláken     . 
                 Každý panel je kompletně 

    vyráběn v Itálii, 
   kde naši architekti vytváří jejich specifický design.      Mappyfiber   lze přizpůsobit různým tvarům a barvám     s nezměněnou stabilitou a výkonností v pohlcování hluku. Odpovídá       

    nejnovějším  bezpečnostním předpisům  ve veřejném prostředí.   
       

 V případě požáru nešíří plameny a nevylučuje toxické a jinak  nebezpečné výpary.       
            Polyesterové vlákno je velmi bezpečné     a ani 

  
časem neztrácí  své  vlastosti.    

 
Mappy fiber   je vyroben z PET lahví a je možné jej opět 100% recyklovat.        Je tedy velmi 

šetrný k 
životnímu prostředí.          

      
Panely mohou být použity i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Jsou  paropropustné  a  v  případě  instalace  na  stěny  a  stropy  nijak  nenarušují přirozené odvětrávání.   

           
         

•MAPPYFIBER



vyrobeno z PET  lahví100% recyklovatelné
šetrné  k  životnímu  prostředívyjímečné  izolační  a  akustické  vlastnosti výborná  reakce  na  oheňdlouhodobě  stabilní  vlastnosti  a  výkon nedráždí  kůži  při  manipulacipři instalaci  není  potřeba  maska  ani  rukavicenepodléhá  hnilobě  ve vlhkém  prostředíodolnost vůči hmyzu



  Mappyfiber®     je  panel   vyrobený   z  polyesterového   vlákna.          Díky elegantnímu vzhledu    jej   lze   snadno   použít   i  jako   dekorativní  prvek.  
         Mappyfiber®   dokonale kombinuje své designové přednosti s výbornými technickými parametry      

    .  Výrazně eliminuje  ozvěnu  a celkově  tak  zlepšuje  komfort  přesně  podle  potřeb  zákazníka   
         

    . Panely se nabízí v různých tvarech, barvách, ale i s různýmtypem povrchu.      
      Standardní Mappyfiber® rovný   nabízíme také v těchto provedeních:      

     Mappyfiber s textilií Trevira  
   Mappyfiber  s  textilií  Trevira  v  dřevěném  rámu  

 Mappyfiber  s  povrchem  TNT   
        

MAPPYYFIBER ROVNÝMappyfiber  s  povrchem  TNT  v  dřevěném  rámuMappyfiber  -  akustický  obraz / panel s potiskem* Další možnosti na dotaz
Klasický Mappy Fiber panel



    ROZMĚRY:   VOLITELNÉ Výrobce Mappy umožňuje dodání různých rozměrů a tvarů v závislosti na možnostech výrobní linky                   TECHNICKÁ DATA Tepelná   vodivost λ  =  0.0321  W  /  mReakce    na oheň: Bs1d0 (EN 13501-1)           HLUKOVÁ POHLTIVOST                 ROVNÝ PANELaw = 0.75 NRC = 0.8 (lepením )aw = 0.9, NRC = 0.9 (30 cm od původního povrchu    ) TREVIRA                       ROVNÝ PANELaw = 0.9 NRC = 0.95 (lepením )aw = 1 NRC = 1 (30 cm    od původního povrchu) aw = 0.9, NRC = 0.95 (lepením )aw = 1, NRC = 1 (30 cm od původního povrchu     )
Atypický tvar

               PANEL V DŘEVĚNÉM RÁMU



V rámečku T24 Akustický obraz - potisk
Akustický obraz - ruční malování



Mappy Fiber v dřevěném rámu s textilií Trevira



•MAPPYFIBER ZAOBLENÝMAPPYFIBER®  ZAOBLENÝ        je  akustický  a tepelně izolační    modulární   panel  čtvercového  nebo  obdélníkového tvaru.   Je  vyroben  kompletně  z  polyesterového  vlákna,  jeho  hrany  jsou zaobleny.             Každý  panel  je  vytvořen  tak,  aby  mohl  navázat  na  další  kus  a  být  součástí  dekorativních kompozic.              Panely  je  možné  lepit  na  stěny  i  stropy.  V  případě  zavěšení  na  strop  nabídneme potřebné úpravy a závěsné sety.                Panely  mohou  být  tedy  připraveny  s  očky  k  zavěšení.  Instalační kit dále  obsahuje  závěsný  systém  podle  potřeby.                    MAPPYFIBER® ZAOBLENÝ je  k  dispozici  také  s  ohnivzdornou  textilií Trevira              .Mappy Fiber zaoblený s textilií Trevira



ORIENTAČNÍ  OZMĚRY
Čtverec            600 x 600 1200 x 1200 Kruh               Ø  600  Obdélník         1200 x 600       1200 x 300  Hexagon          Ø  1000  TECHNICKÁ  DATATepelná   vodivost λ  =  0.0321  W  /  mKReakce     na  oheň:  Bs1d0 (EN 13501-1)HLUKOVÁ  POHLTIVOST MAPPYFIBER ZAOBLENÝ aw = 0.75 NRC = 0.80 (lepením )aw = 0.9 NRC = 0.9 (30 cm    od původního povrchu)  MAPPYFIBER ZAOBLENÝ  TREVIRAaw = 0.9 NRC = 0.9 (lepením )aw = 1, NRC = 1 (30 cm    od původního povrchu)

Klasický Mappy Fiber zaoblený

Mappy Fiber zaoblený  s textilií  Trevira



Mappy Fiber zaoblený   s textilií   TreviraMappy Fiber zaoblený  s textilií  Ttrevira - závěsný systém





•MAPPYFIBER TWINSOUNDMappyfiber®   Twinsound  je inovativní akustický a tepelně izolační panel. Je vyroben ze 100% polyesterového  vlákna s oboustranně upraveným  povrchem a zaoblenými okraji. Celý  panel  je  pokrytý  textilií  Trevira.                     Oboustranným zakřivením panelu  získává  originální  design  a  odpadá potřeba závěsného rámu. Dokonale  kombinuje  své   designové  přednosti s výbornými technickými  parametry.                         Mappyfiber ®

 Twinsound je ideálním dekorativním prvkem , který  s velkou elegancí dokáže  v  interiéru  eliminovat  ozvěnu  a  výrazně tak zlepšit    akustický  komfort.                                             Panely jsou připraveny s očky  k  zavěšení.  Instalační  kit  obsahuje  potřebný závěsný systém.



ORIENTAČNÍ ROZMĚRY              600 x 600 1200 x 1200                Ø  600        1200       Obdélník  x 600              1200 x 300 TECHNICKÁ  DATATepelná   vodivost λ  =  0.0321  W  /mK  Reakce    na oheň: Bs1d0  (EN  13501-1)HLUKOVÁ POHLTIVOST aw = 1  NRC = 1 (50 cm od původního povrchu)    ČtverecKruh







•MAPPYFIBER BUBBLE   Mappyfiber® Bubble   je nový akustický a tepelně izolační panel             sezaoblenými okraji a designem zaoblených polštářků ve tvaru 
čtverců.     Jednotlivé panely mohou na sebe navázat a vytvořit tak nekonečnou  dekorativní kompozici na stěnách, stropech nebo kolem sloupů.                                                                                                   Mappyfiber® BUBBLE      nabízíme v následujících verzích:                                            BUBBLE  S:  FlexibilníBUBBLE  R: Pevná  struktura  BUBBLE  B:  Dynamický design

• BUBBLE S - R

•BUBBLE B



ORIENTAČNÍ ROZMĚRYObdélník 1200 x 600 TECHNICKÁ  DATATepelná vodivost λ = 0.0321 W / mKReakce na oheň Bs1d0 (EN 13501-1)HLUKOVÁ  POHLTIVOST  MAPPYFIBER  BUBBLE  B  a  R  aw = 0.9 NRC = 0.9 (lepením)aw = 1, NRC = 1 (30 cm od původního povrchu)MAPPYFIBER  BUBBLE  Saw  =  0.45  NRC  =  0.55  (lepením)



•BUBBLE R



•BUBBLE B •BUBBLE S



•MAPPYCUBICMappycubic  je elegantní akustická kostka navrhnutá tak, aby s  jemností a vkusem omezila dozvuk ve velkých prostorech.        Typickou  vlastností  a  výhodou  je  pohlcování  hluku  šesti  stranami,  což  přináší  velký  akustický  výkon,  a  to  vše  v  těle  obaleném  elegantní  látkou.Mappycubic je vynikající pro jakýkoliv prostor s vysokým stropem, kde je potřeba vysoký výkon  a rychlá instalace.Pro Mappycubic je k  dispozici také instalační sada, která obsahuje
úchyt s háčkem, lanko  a  stropní  příchytku.Díky své variabilitě v použití je vhodná pro novostavby, ale také pro staré prostory libovolných tvarů, kde zásah vyžaduje rychlost, čistotu a účinnost. Pyšní se nadčasovým designem, který vyhovuje těm nejvyšším nárokům.       



ORIENTAČNÍ ROZMĚRY     Krychle     500 x 500 x 500 mmTECHNICKÁ DATA      Reakce na oheň Bs1d0 (EN 13501-1)HLUKOVÁ  POHLTIVOSTMAPPYFIBER  CUBIC  500  x  500  x  500  mmaw = 1.12 NRC = 1.23 (50cm    od stropu)aw = 1.14 NRC = 1.26 (130cm   od stropu)







Mappywood je elegantní akustický absorpční systém prostěny  a  stropy.  Je  vyrobený  z  dřevěných  desek  jakomodulární  systém.Vyrábí se s pomocí vybraných materiálů  s ohledem na jejich neutralitu  vůči  životnímu  prostředí   tak, aby  výroba  na  něj  neměla žádný negativní dopad.Mappywood je k dispozici s mikroperforovaným, drážkovaným  nebo  štěrbinovým  povrchem.  Součástí  je  i  polyesterová  vata  Silsonic,  která  se  vkládá  do  dutinypro získání vynikajících akustických absorpčních vlastností.  Širokou  škálou  povrchových  úprav  jako je dýha  ze dřeva nebo melamin, vycházíme vstřícrozmanitým potřebám ineriérů a architektů.•MAPPYWOOD



TECHNICKÁ DATA16 mm tlustá MDF deskaPolyesterové vlákno s hustotou 20 kg/m3HLUKOVÁ POHLTIVOST 
9/3 αw = 0.85, NRC = 0.90

13/3 αw = 0.80, NRC = 0.85
14/2 αw = 0.70, NRC = 0.75
28/4 αw = 0.65, NRC = 0.70
Mikroperforace Ø 0.5 mm;  2vzdálenost mezi středy /2 mm (více   na vyžádání)



Mappywood LN 

Mappywood LL

Mappywood MP

Mappywood SL

Mappywood PR

Mappywood PL

drážka + perforace mikroperforované

perforované

drážka štěrbiny čistý





•IZOLACE  PŘÍČKYIzolace příček je nezbytná pro snížení hluku a vytvoření akustického   - sádrokarton,  zdivo,  dřevo,  ocel.MAPPY ITALIA nabízí další specifické produkty pro suchou výstavbu akustický a tepelný výkon.Vyplnění dutiny mezi stěnami pomocí vaty SILSONIC výrazně zvyšujepři projektování nové budovy i při rekonstrukci.    Hluk se snadno přenáší, a proto je kvalitní izolace velmi důležitá.    pohodlí a většího soukromí.            SILSONIC SÁDROKARTON
STĚNAProvedení ve 3 různých barváchSilsonic je vhodný



www.acousticsolution.cz+420 739 498 793 info@acousticsolution.czZÍSKEJTE DALŠÍ POTŘEBNÉ
 INFORMACE KE VŠEM PRODUKTŮM  

Certified productsCertified company

Čaková 73, 793 16Acoustic Solution s.r.o. - výhradní distributor     Praha - Kyje +420 604 942 146




