
כשאדריכלות פוגשת אקוסטיקה
מערכת קלינאו סיסטקס - תקרה אקוסטית חלקה
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עיצוב נקי ופתוח 
מאפיין את האדריכלות המודרנית.

צורות ברורות ועיצוב פתוח מאפיינות אדריכלות מודרנית.

יצירת אקוסטיקה נעימה תמיד הייתה אתגר.

תקרות אקוסטיות מסורתיות לרוב אינן מתאימות לסגנון המודרני בשל המראה שלהם. 

 קירות ותקרות חלקים גורמים להידהוד וכתוצאה מכך לאקוסטיקה לקוייה. 

מערכת Cleaneo SYSTEXX מתמודדת בדיוק עם אתגר זה והופכת את הבלתי אפשרי לאפשרי.

בעזרת מערכת Cleaneo SYSTEXX ניתן לקבל ערכים אקוסטיים גבוהים וקו עיצובי נקי ומודרני.

מומחים אקוסטיים של Knauf Gibs ויועצי Vitrulan לקירות ותקרות חלקים שתפו פעולה לפיתוח 

חדשנות פורצת זו.

SYSTEXX
CLEANEO SYSTEXX SYSTEM
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Cleaneo SYSTEXX E-200 with foil 
backing and 40 mm mineral wool layer

Cleaneo SYSTEXX E-200 with fleece 
backing and 40 mm mineral wool layer

FOIL מסופקים עם נייר Cleaneo SYSTEXX הלוחות האקוסטיים של מערכת

הלוח.  בגב  מודבק   Fleece עם  או  לקיר(  צמודה  )להתקנה  הלוח  בגב  המודבק 

)להתקנה לא צמודה לקיר(. מקדם ספיגת הקול של שתי הגרסאות מרשים מאוד!
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חיינו מלווים בצלילים ורעשים לא נעימים ואפילו מטרידים.

 חקר האקוסטיקה לאורך הדורות מבוסס על מחקרים בתחום הפיזיקה, פסיכולוגיה ומדע החומרים, 

הפצת הצליל וכיצד ניתן להשפיע עליו. 

לטובה  המשפיעה  אופטימלית  אקוסטיקה  קבלת  מאפשרת  הדהוד  וצמצום  הרמונית  סביבה   יצירת 

על רווחתנו ומשפרת את הביצועים והריכוז שלנו.

מקדם ספיגת קול של αw 0.80 - 0.85 ספיגה גבוהה של תדרים נמוכים עד גבוהים, עם מערכת תקרה 

האדריכלות  של  הגבוהות  בדרישות  עמידה  תוך  מירביים  ספיגה  נתוני  לקבל  ניתן   Cleaneo SYSTEXX

המודרנית.

 

22

אקוסטיקה המדע של הקול

הטון הוא המפתח
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מותאם באופן מושלם
כל רכיב במערכת Cleaneo SYSTEXX פותח באופן אינדיבידואלי 

ומרכיביו מותאמים בצורה מושלמת אחד לשני.

הבסיס  את  מספק   Cleaneo של  המיוחד  אקוסטי  מחורר  גבס  לוח 

 .Cleaneo SYSTEXX למערכת

הדבקת יריעת סיבי זכוכית על גבי הלוח מאפשרת לקבל גמר חלק 

לחלוטין, ומיושמת על גבי הלוח בתהליך הדבקה יבש )פטנט(.

לכל  מושלמת  בצורה  המשתלב  והומוגני  לבן  משטח  הנה  התוצאה 

דרישה אדריכלית.

הצליל הנכון  - המערכת במבט אחד
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הצליל הנכון בכל מצב
נכונה  אקוסטיקה  עם  להיות  החדרים  על  מטרתם,  את  למלא  כדי 

ומותאמת אישית.

איזון: מוצרט לא נשמע כמו AC/DC, לדוגמה: רמת הרעש במשתלה 

שונה מזאת של סיפרייה, באולם הרצאות התלמידים שיושבים רחוק 

צריכים לשמוע את כל מה שקורה באולם.

 הצלילים סביבנו מרובים ומגוונים, כמו גם החדרים בהם אנו נמצאים.

לכן אקוסטיקה ממדרגה ראשונה תמיד תהיה מותאת אישית על פי 

דרישה.

צוות היועצים שלנו יעזרו לכם למצוא את הפתרון האידיאלי לפרוייקט 

שלך!

 

יישומים
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הנחיות ליישום
פטנט הדבקת יריעת סיבי הזכוכית הוא הדבקה יבשה, נקייה ובמיוחד 

חוסכת זמן בתהליך הביצוע.

לתקרות  ועיצוב מחדש  לחידוש  גם את האפשרות  המערכת מציעה 

אקוסטיות מגבס מחורר, ללא הסרת הלוחות מהתקרה בשונה מהטיח 

האקוסטי המורכב לישום.

התקנת מערכת Cleaneo SYSTEXX אינה פוגעת באפקט האקוסטי.

בכורה עולמית

Please contact us: systexx@vitrulan.
 comWould you like to become a

 ?trusted partner
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Cleaneo SYSTEXX Silent
 טפט סיבי זכוכית

Cleaneo SYSTEXX Dots
גליל נקודות דבק

Cleaneo SYSTEXX Tape
סרט סיליקון צהוב

Cleaneo SYSTEXX Tool
כלי חיתוך למערכת קלינאו
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עיקרי הדברים
רכיבי המערכת  

 Cleaneo SYSTEXX Acoustic Board   
   לוח אקוסטי 

  לוח אקוסטי עם פליז )מרווח 2 ס״מ מהקיר(
   לוח אקוטי עם פוייל )אין צורך במרווח(

 Cleaneo SYSTEXX Silent   
   חיפוי אקוסטי לתקרה/קיר

Cleaneo SYSTEXX Dots   

   נקודות דבק 
Cleaneo SYSTEXX tape   

   סרט סיליקון
Cleaneo SYSTEXX Tool   

  סכין חיתוך מיוחד, ייחודי לחיתוך תפרים בצורה נכונה
 Cleaneo SYSTEXX Blade   

   להבים רזרביים לסכין חיתוך
 רכיבי המערכת מותאמים באופן מושלם

 Cleaneo SYSTEXX Silent 

   עובי: > 0.5 מ״מ
   משקל: 180 גר׳/מ״ר

   רוחב: 838 מ״מ
   אורך: 30 מ׳/10 מ׳

αw 0.80-0.85 :מקדם ספיגת קול 

CE אישור סימון 

www.orbond.co.il :לקבלת פרטים בקרו באתר 

במבט ראשון
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עגול 12/25R מ"מ   חירור:   
25 מ"מ  מרחק בין מרכזי החורים: 

ישר, חירור במקבצים  סידור החירור:   
29.8%  אחוז החירור:   

12008X 2000 X 12.5 מ"מ  מידות הלוח:  
כ- 9.2 ק"ג/מ"ר  משקל עצמי )לוח בלבד(: 

ללא/מותנה בצביעת הלוח  גמר/החזר אור:   
עד 90% לחות יחסית  עמידה בלחות:   

A2-s1,d0 ,755 לפי ת"י V.4.3  סיווג בשריפה:  

  Cleaneo SYSTEXX  12/25R 

דגם חירור בקנה מידה 12:25

Cleaneo SYSTEXX לוח
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מק״ט ללוח פליז: 661387
מק״ט ללוח פוייל: 661386



מערכת  Cleaneo SYSTEXX לוח בשילוב פליז

מערכת  Cleaneo SYSTEXX לוח בשילוב פוייל
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    Cleaneo SYSTEXX 



    Cleaneo SYSTEXX 



הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597
03-6521448 03-6342853     פקס.  טל. 

בע"מ ומוצריו  גבס  תעשיות  אורבונד 
orbond@orbond.co.il  www.orbond.co.il

אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו

של האמור בחוברת זו )להלן - ״המידע״( הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.
יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע״י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו 

שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל 

סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.

* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו )חוזק, אש, אקוסטיקה, קורוזיה, בידוד תרמי וכד'(


