
ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ 

 

Звукоизолационни панели SoundGuard Premium 

Панелите SoundGuard Premium е иновативен материал,притежаващ 

едни от най-добрите звукоизолационни характеристики сред 

аналозите си.Използва се в многослойни изолационни конструкции и 

намаля ударния и въздушен шум няколко пъти в целия честотен 

диапазон.Тези характеристики се постигат заради многослойността 

(увеличено количество на редуващи се звукоизолациони и вибропоглъщащи  слоеве/ и 

голямата маса на панела. 

Модел Размер Тегло Дебелина Колич.слоеве Индекс на звукоизолация 

Premium 1200х800х18mm 22kg/m2 18mm 10 Rw=44dB 

 

Състав: панелът е много твърд,с десет слоя камери,съдържащи различни пълнители,които са 

термично обработени,не свързани между себе си частици от минерален квац с различна 

гранулация. 

Топлопроводимост: 0,17W/m°C 

Паропроницаемост: 0,06 Мг/(м*ч*Па) 

Статично натоварване: до 65t/m2 

Монтиран на стената, под един пласт гипсокартон, обезпечава допълнителна звукоизолация 

∆Rw 9-10dB 

В слоести конструкции с профили и виброизолационно закрепване обезпечава допълнителна 

звукоизолация ∆Rw 28 dB 

Щендерна преградна стена 150mm с монтиран панел достига    Rw 64dB 

Панелите положени под ламиниран и класически паркет понижава въздушния шум до 30-38dB 

 

 

Звукоизолационни панели SoundGuard Standart 

 Панелите SoundGuard Standart е иновативен материал,притежаващ 

много добри звукоизолационни характеристики. Използва се в 

многослойни изолационни конструкции и намаля ударния и 

въздушен шум в целия честотен диапазон. Тези характеристики се 

постигат заради многослойността (увеличено количество на 

редуващи се звукоизолациони и вибропоглъщащи  слоеве/ и голямата маса на панела. 

Модел Размер Тегло Дебелина Колич.слоеве Индекс на звукоизолация 

Standart 1200х800х18mm 17,9kg/m2 12mm 7 Rw=37dB 

 

Състав: панелът е много твърд,със седем слоя камери,съдържащи различни пълнители,които 

са термично обработени,не свързани между себе си частици от минерален квац с различна 

гранулация. 



Топлопроводимост: 0,17W/m°C 

Статично натоварване: до 65t/m2 

Монтиран на стената, под един пласт гипсокартон, обезпечава допълнителна звукоизолация 

∆Rw 8dB 

В слоести конструкции с профили и виброизолационно закрепване обезпечава допълнителна 

звукоизолация ∆Rw 24dB 

Щендерна преградна стена 150mm с монтиран панел достига звукоизолация    Rw 60dB 

Панелите положени под ламиниран и класически паркет понижава въздушния шум до 28-36dB 

 

 

 

Звукоизолационни панели SoundGuard Eko 

 Панелите SoundGuard Eko е иновативен материал,притежаващ много 

добри звукоизолационни характеристики. Използва се в многослойни 

изолационни конструкции и намаля ударния и въздушен шум в целия 

честотен диапазон. Тези характеристики се постигат заради 

многослойността (увеличено количество на редуващи се 

звукоизолациони и вибропоглъщащи  слоеве/ и голямата маса на панела. 

Модел Размер Тегло Дебелина Колич.слоеве Индекс на звукоизолация 

Eko 1200х800х18mm 17,9kg/m2 13mm 7 Rw=37dB 

 

Състав: панелът е много твърд,със седем слоя камери,съдържащи различни пълнители,които 

са термично обработени,не свързани между себе си частици от минерален квац с различна 

гранулация. 

Топлопроводимост: 0,17W/m°C 

Статично натоварване: до 65t/m2 

Монтиран на стената, под един пласт гипоскартон, обезпечава допълнителна звукоизолация 

∆Rw 8dB 

В слоести конструкции с профили и виброизолационно закрепване обезпечава допълнителна 

звукоизолация ∆Rw 24dB 

Щендерна преградна стена 150mm с монтиран панел достига звукоизолация    Rw 60dB 

Панелите положени под ламиниран и класически паркет понижава въздушния шум до 28-36Db 

 

 

ВИБРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

 



  Демпферна подложка SoundGuard Roll. 

Материалът,предназначен за намаляване и  предаване то на ударния шум,се използва като 

демпферен слой в звукоизолационни системи.Високоефективен при минималната 

дебелина/3,5mm/.Екологично чист.Влаго- и биоустойчив. 

 

Модел Размер Плътност Дебелина Колич.слоеве Сниж.ниво на ударния шум 

Roll 15000х1000mm 350gr/m2 3,5mm 1 27 ΔLn,w 

 

 

 

K-FLEX K-FONIK OPEN CELL 240 

Материалът e плътен топло и звукоизолиращ,идеално подходящ 

за звукоизолационни системи с акцент на 

звукопоглъщане.Използва се не само за в акустиката ,но и като 

изолация.Произвежда се в различната му дебелини,което 

позволява да се разширят приложенията му. 

Модел Размер Плътност Дебелина Колич.слоеве Индекс на 
звукоизолация 

K-Flex K-Fonik 
Open Cell 240 

1000х1000mm 
1000х2000mm 

240kg/m3 6÷100mm 1 Rw= 8-14 dB 

 

Коефициент на звукопоглъщане 0,25-0,55αw 

Температурен диапазон  -40 ÷ 70°C 

Топлопроводимост  0,0431 W/m°K 

Състав  синтетичен каучук 

 

 

 

Демпферна лента за виброизолация 50mm 

Лентата SaundGuard Band Rubber максимално ефективно снишава 

вибрациите в рамкови конструкции  с метални профили.Използва се в 

различни строителни,инженерни конструкции и 

тръбопроводи.Екологично чист продукт. 

 



 

Виброфлор 

Виброфлор представлява нетъкано платно.Използва се в 

строителството като виброразделящ материал най-вече в подовите 

замазки. 

Лек,лесен за монтаж,намаляващ ударния шум,създаващ акустичен 

комфорт в помещенията,където е положен.Доставя се на ролка с 

дължина 15m,ширина 1m  и дебелина 2,3mm,а теглото й е 4,5kg. 

 

 

ДЕКОРАТИВНИ АКУСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Heradesign 

Акустични панели,които могат да се използват във всички 

помещения.Висококачествен, екологичен 

материал.Огнеустойчив,негорим,пожаробезопасен.Плочите са с 

размери 1200х600mm,600х600mm и 600х1200mm,а дебелините са 15 

и 25mm.Големината на влакната, от които е направена,може да бъде 

micro - финно пореста структура на плочата,superfinе– плочата е с финно влакно,fine- плочата е 

с влакно средна големина,macro- плочата е с едро влакно,plano- гладка плоча. 

 

 

 

Soundec 

Акустични панели,които могат да се използват във всички 

помещения.Висококачествен,екологичен 

материал.Огнеустойчив,негорим,пожаробезопасен. 

Влагоустойчив.Звукопоглъщащ с индекс на звукопоглъщане αw 0,6–

0,9.Напълно биоразложим материал.Размери на 

панелите:600х600mm,2400х600mm,600х1200mm с дебелина 14mm и с плътност 6kg/m2 ; 

600х600mm,600х1200mm с дебелина 25mm и плътност 11kg/m2. 

 

 

Стенен акустичен панел Belner 

Фурнирования акустичен панел Belner е премиум панел.Дизайнери и 

архитекти имат голям избор на фурнири и тестури,а  различните 

размери на панелите,предоставят възможността да се реализират 



сложни и нестандартни идеи.Безшевното съединение на плоскостите създава ефект на 

монолитност на повърхностите. 

Панелите се предлагат в три модификации:дизайнерски,класически и акустични.Всички те 

имат:отлични шумопонижаващи качества,висока удароустойчивост и влагоустойчивост.  

Дебелината на плоскостите е 13mm,а индекса на звукопоглъщане 0,6-0,9αw. 

 

СТЕННИ АКУСТИЧНИ ПАНА С ПРИНТИРАНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


