
VÝHODY PRODUKTU 
•  Osobité řešení, které přináší  

dodatečnou akustickou pohltivost
• Členění objemu a prostoru
• 59 dostupných barev a vzorů
• Kompaktní panel s vysokou tuhostí
• Nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti

insula®

+ + +
BíláBílý lakovaný kovový rám

Panel  
z minerální vlny 

hrana A

Přírodní sklovlákenná vrstva  
na rubové straně

Dekorativní sklovlákenná úprava  
v 59 odstínech a vzorech

Bílý lakovaný   
kovový rám

Výplňový 
panel (46 
odstínů)

Atoll® Coral®

EA49 EC49

Vzory EN

EN48 EN30 EN19

EN44 EN43

Vzory EE

EE48 EE30 EE19

EE43EE44



  

Montáž – sada 2400x1200mm
•  Standardní sada obsahuje rám + rastr + příslušenství.

Závěsy a kotvící prvky závisí na typu nosné konstrukce 
(dřevo, beton, ocel…).

1
•  Zavěšení nosných 

profilů ze stropní 
konstrukce  
(použití závěsů s větším 
svěšením, závislé na 
typu stropní konstrukce, 
dřevo, beton, ocel…)

• Uchycení  závěsů Cross-
Lock® na hlavní profil

2
•  Uchycení sekundárních 

profilů na hlavní        
profily použitím závěsu 
Cross-Lock®

• Zacvaknutí závěsů

3
•  Vložení příčných 
   profilů
•  Kladení akustických  

panelů
•  Uchycení dvou  

Insula® rohových profilů

4
•  Uchycení podélných  

profilů k instalovaným  
rohovým profilům

•  Vložení  
zbývajících dvou  
Insula® rohových profilů

stRučný souhRn

Rozměry (mm)

Barvy Bílá, EC, EA, EE, EN

Šířka (mm) 1200 1200

Délka (mm) 1200 2400

hmotnost (kg) 8.65 13.65

Balení

Balení/sadu 2 2

Dostupnost C C

neuvedené rozměry na dotázání

Vkládané panely jsou dodávány zvlášť

Všechny balení Eurocoustic jsou staženy pevnou fólií. Palety jsou 
zpevněny obalovou fólií a je nutné je uchovávat pod střechou 
chráněné před povětrnostní vlivy.

insula®

>  Koncept plovoucích svěšených ostrovů.
>  Bílý lakovaný kovový rám o tloušťce 

76mm.
> Panely Eurocoustic.

   

Akustická absorpce
• Koncept ostrovů Insula® výrazně zlepšuje akustické 
vlastnosti výplňových dekorativních panelů kombino-
váním přímé a nepřímé absorpce.

 

 Reakce na oheň
Závisí na výplňových panelech.

  

Životní prostředí a zdraví
Životní prostředí
•  Minerálná vlna je recyklovatelná a velká většina odpadu 

produkce spol. Eurcostoustic je recyklovaná.
•  Prohlášení o vlivu na životní prostředí a zdraví jsou k dis-

pozici na www.inies.fr.
•  Spol. Eurocoustic je certifikovaná ISO 14001:2004 (Systém 

environmentálního řízení EMS).

Zdraví
•  Panely z minerální vlny jsou tvořeny vlákny bez požadavku 

na karcinogenní klasifikaci (EU Směrnice 1272/2008 v 
pozdějším znění Směrnice EU 790/2009).Organizace IARC 
(The International Agency for Research on Cancer) uvádí, 
že minerální vlna není klasifikovaná jako karcinogenní pro 
člověka (skupina 3).

Přímá  
absorpce

Nepřímá 
absorpce
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