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Mbajmë të drejtën për ndryshime teknike. I vlefshëm është vetëm versioni aktual. 
Garanca jonë vlen duke u bazuar në veçoritë specifike të produkteve tona. 
Veçoritë konstruktive, statike dhe fizike të sistemeve Knauf, arrihen vetëm në     
rastin kur pa përjashtim përdoren të gjitha komponentet e sistemeve Knauf ose  
produkte të rekomanduara ekskluzivisht nga Knauf. Të dhënat mbi konsumin, 
sasitë dhe mënyrën e përdorimit janë vlera të bazuara nga përvoja, të cilat në
rast të rrethanave të ndryshuara mund të mos jenë gjithnjë të sakta. Të gjitha 
të drejtat janë të rezervuara. Ndryshimet, rishtypi dhe botimi fotomekanik dhe
elektronik - qoftë edhe i pjesshëm janë të mundura vetëm me lejen e veçantë
të Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. 
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Kërkoj më shumë informacione për Sistemet Knauf:

Knauf Gips KG
Ndërtim i thatë-, suva gipsi
dhe sisteme të dyshemeve

Am Bahnhof 7, 97346 
Iphofen

Fax: +49 9323 331-277

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Sisteme të tavaneve

Knauf Insulation GmbH
Materiale izoluese prej
pambukut mineral, të

Knauf Bauprodukte GmbH
Zgjedhje profesionale

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Teknikë e makinerive dhe

Knauf Integral KG
Teknologjia nga fibër-

Knauf Marmorit GmbH
Sisteme të fasadave 

Knauf Perlite GmbH
AQUAPANEL, pllaka®

Gips KG

Knauf Soundboard 
E padukshme, por e dëgjueshme
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Tel.: +49 9323 331-0

gipsi

qelqit dhe nga polistiroli 
ndërtim i stabilimenteve

për shtëpi çementoje, Perlittë varura



Kur muret dhe tavanet
këndojnë dhe tingëllojnë

Arkitektura estetike tani më jo vetëm që mund të shihet, por edhe mund të dëgjohet. 
Altoparlanti sipërfaqësor Knauf Soundboard bëhet plotësisht i padukshëm dhe  
njëkohësisht siguron tinguj të këndshëm.

Estetikë e paprekur
Vetëm nëse instalimet teknike fshehen në nënhapësirën e tavanit,  
atëherë dekorimi vjen në qendër të vëmendjes. Altoparlantët sipër-
faqësorë ngelin plotësisht të padukshëm. 
Mbi Knauf Soundboard mund të vendosen veshje të rëndomta të 
sipërfaqeve duke mos ndikuar në cilësinë e tingullit.

Rezonancë optimale 
Për arsye se altoparlantët sipërfaqësorë Knauf shfrytëzojnë tërë sipër- 
faqen si trup rezonance, ato arrijnë një hapësirë mjaft të gjërë frekuen- 
tuese prej 100 Hz deri në 18 KHz                      1        . Kuptueshmëria e mirë në të folur-/ 
komunikim dhe përhapja e gjërë e tingujve krijojnë një atmosferë të 
këndshme tingujsh në tërë hapësirën.

Më pak është më shumë  
Përmes përhapjes së tingujve prej 180°,  është e mundur që numri i  
altoparlantëve të reduktohet dukshëm, në krahasim me zgjidhjet e
zakonshme, por në asnjë mënyrë duke ndikuar në cilësinë e tingullit. 
Gjithashtu altoparlantët Knauf Soundboard mund të lidhen direkt 
në paisjen stereofonike, duke mënjanuar në këtë mënyrë përdorimin 
e përforcuesve special dhe mjaft të kushtueshëm.

Aty ku kërkohet një tingull i mirë:
 Objekte publike
 Industria e shtëpive të gatshme 
 Salla të konferencave dhe auditorë
 Objekte të ekspozitave dhe dyqane 
 Gastronomi dhe lobi të hoteleve
 Aeroporte dhe shkolla 

Përparsitë e juaja 

 Të padukshëm – estetikë e përsosur
 Akustikë e mirë në tërë hapësirën
 Kuptueshmëri e mirë në komunimim
 Kursim i shpenzimeve

            Altoparlantë të zakonshëm konik  

ngatërresa të tingujve, kuptueshmëri e kufizuar në të
folur-/komunikim, përhapje e çregullt e frekuencave

kumbim i rregullt dhe përhapje tingujsh në tërë hapësirën
frekuentuese, kuptueshmëri shumë e mirë e të folurit-/
komunikimit

1 Zona e frekuencave nën 100 Hz mund të
 mbulohen thjeshtë me përdorimin e një 
 Subwoofer-i aktiv.
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