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Projektiranje in gradnja  
za zdravje
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OD BOLNIŠNICE DO HIŠE ZDRAVJA

ProjeKt: Otroški center KIZ Deželne bolnišnice Innsbruck - Univerzitetne klinike; Projekt: Nickl & Partner arhitekti, München; Fotografija: Stefan Müller-Naumann, München

Gradnja in modernizacija bolnišnic, zdravstvenih domov, zdravniških ordinacij ali domov za nego bolnikov 
je za arhitekte velik izziv.  Po eni strani naj bi se z moderno prostorsko estetiko izboljšalo počutje pacientov 
in zdravstvenega osebja, istočasno pa morajo biti izpolnjene tudi funkcionalne zahteve, kot sta npr. robustnost 
in higiena. In to po možnosti v rekordnem času in ob istočasnem obratovanju zdravstvenega objekta.. 
Knauf omogoča uresničevanje teh namer z inteligentnimi sistemskimi rešitvami.
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V S E B I N A

ProjeKt: Otroški center KIZ Deželne bolnišnice Innsbruck - Univerzitetne klinike; Projekt: Nickl & Partner arhitekti, München; Fotografija: Stefan Müller-Naumann, München

VSEBINSKO KAZALO

Več higiene in nižji negovalni 
stroški  –  
od ravnih površin do zahtev po popolno-
ma čistih prostorih 4

Zaščita pred sevanjem brez upor-
abe svinca – prilagodljivo, gospodarno 
in trajno 8

Robustne in trajne stene –  
primerne za delo v klinikah 10

Hiter dostop do tehnike 
v stenah, stropih in podih - 
premišljene rešitve za vse zahteve 12

Vlažni prostori – kreativno 
načrtovanje zanesljivih sistemov 18

Tehnika pritrjevanja – kakovost, 
ki drži, kar obljublja 20

Obremenljivi talni sistemi  – 
osnova za funkcionalne rešitve 22

Odlična prostorska akustika  –  
podpora procesom okrevanja 24

Prostorsko varčni koncepti  – z vit-
kimi in učinkovitimi konstrukcijami 26

Arhitektonsko učinkovito oblikova-
ni prostori – načrtovanje in realizacija 
estetskih in učinkovitih zahtev 28

Energetska sanacija  –  
inovativne izolacijske rešitve 32

Številni referenčni objekti, ki so jih 
izdelali renomirani arhitekti 34

Odkrijte učinkovite recepte za 
moderne zadrvstvene pros-
tore

Knauf omogoča prostorske rešitve za 
najrazličnejše zahteve in nudi kom-
pletne sistemske rešitve iz ene roke.

Svetovanje in podpora

Svoboda arhitektonskega 
oblikovanja 
z inovativnimi in 

Izpolnjevanje vseh posebnih 
zahtev (zaščita pred žarčenjem, 
dolgotrajnost in higiena)

Učinkovito optimiranje 
stroškov in storilnosti

Visoka zanesljivost 
projektiranja  
z dokazano kakovostjo

Dolgoletne izkušnje  
v zdravstvenem sektorju

Trajnostne gradbene metode –  
rešitve za socialne, gospodarne in 
ekološke kriterije
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NEOPOREČNA HIGIENA
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H I G I E N A

VEČ HIGIENE 0B ISTOČASNO 
NIŽJIH NEGOVALNIH STROŠKIH

Higiensko čiste površine so mogoče predvsem zaradi konstruktivnih detajlov, ki ne dopuščajo 
nabiranja prahu in umazanije. Zato smo v Knaufu pri temi higiena skoncentrirani zlasti na ravne 
površine brez nepotrebnih robov in rež, ki istočasno predstavljajo tudi optično privlačne površine 
skozi daljše obdobje ob nizkih negovalnih stroških.

RAVNE STENSKE KONSTRUKCIJE 

Zaradi optimalnih proizvodnih lastnosti in  premišljenih izved-
benih detajlov preprečujejo nabiranje prahu, umazanije in 
klic.

Knauf suhogradni sistemi, npr. z mavčnimi 
ploščami  
Knauf Diamant

 posebno gladka površina,

  površina brez stikov,

  visoka stabilnost in odpornost proti udarcem zaradi eks-
tremne trdote plošč,

  plošče v ognjevarni kakovosti omogočajo požarno zaščito 
po DIN EN 520/DIN 18180.

Knauf Insulation izolacijski sloj v pregradnih 
stenah, npr. z izolacijsko ploščo TP 115

  optimalna zvočna zaščita

VGRAJENI PODNOŽNI STENSKI ELEMENTI

Zaradi ravnega prehoda med podnožnim stenskim elementom 
in podom se ne nabirata prah in umazanija.

Knaufov higienski podnožni alu-element

  dekorativen in higieničen prehod med steno in podom,

  požarna zaščita F90

INSTALACIJE

Zelo enostavna integracija npr. ogledal v Knaufove suho-
gradne konstrukcije s spremenljivimi oblogami.

Knauf Soundboard

V stensko površino vgrajeni ploščati zvočniki.

AMF Soundmosaic

V stropni rastrski format vgrajeni ploščati zvočniki. 
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OPERACIJA “ČISTI PROSTOR”

Objekt: Otroška ortopedska bolnišnica Aschau; Projekt: Nickl & Partner arhitekti, München; Fotografija: Stefan Müller-Naumann, München
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H I G I E N A

PREIZKUŠENA KAKOVOST ZA 
NAJZAHTEVNEJŠE POGOJE PO 
“ČISTEM PROSTORU”

V operacijskih dvoranah in laboratorijih je treba vzdrževati čist zrak brez prahu in klic. Zaradi 
tega morajo vsi elementi, vključno s stropnimi sistemi, izpolnjevati najstrožje zahteve glede emisije 
prašnih delcev. AMF higienski stropi so primerni za čiste prostore, saj predstavljajo antimikrobno 
oblogo. Za Aquapanel© cementnimi ploščami lahko izdelamo higienske in robustne stene, ki so 
vodoobstojne in odporne proti plesni. Odporne so proti dezinfekcijskim sredstvom in čiščenju z 
visokotlačnim čistilnikom.

ANTIMIKROBNA OBLOGA

Boljši higienski pogoji v klinikah zaradi baktericidno in 
fungistatično odpornih stropnih plošč.

AMF HYGENA

  Preprečuje širjenje plesni in večine bakterij.

  Dobavljiva za vse Thermatex strope.

STROPI ZA “ČISTE PROSTORE”

Po meri izdelane rešitve za operacijske dvorane –  
v skladu z zakonskimi zahtevami.  
 
AMF clean room stropi

Dopustni so za naslednje razrede “čistih prostorov”:

ISO razredi po ISO 14644-1

ISO-class 4  THERMATEX Thermaclean S* 
THERMATEX simple*

ISO-class 5  THERMATEX Thermaclean S

ISO-class 6  THERMATEX Thermofon 
THERMATEX combination metal*

ISO-class 7  THERMATEX simple 

*Zatesnitev stikov z akrilnim kitom

STENSKI SISTEMI

Trajne stabilne rešitve, ki izpolnjujejo najvišje zahteve po 
zaščiti in higieni. 

AQUAPANEL® cement board indoor

  100 % obstojna proti vodi in plesni

  gradbenobiološko ustrezna

  upogibno trdna in odporna na udarce

  negorljiva, razred gradiva A1

  možna požarna zaščita do F120

  visoka zvočna zaščita (do 61 db Rw,R )
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ATMOSFERA BREZ SVINCA

Pogosto se za zaščito pred rentgenskim žarčenjem uporabljajo stene, obložene 
s svinčeno oblogo. Knaufova plošča Safeboard je alternativa za te stene, ven-
dar brez svinca. Safeboard plošča je fleksibilna z vidika oblikovanja, enostavna 
za montažo, gospodarna in dokazano zanesljiva.

STENE Z ZAŠČITO PRED ŽARČENJEM

Očitna prednost pri gradnji: varna plošča za zaščito 
pred rentgenskim žarčenjem, ki ne vsebuje svinca, in 
jo montiramo kot običajno mavčno ploščo.

Knauf Safeboard

  100 % zaščita pred žarčenjem brez svinca

  fleksibilna z vidika oblikovanja (možno 
upogibanje in pregibanje)

   ekološko neoporečna pri kasnejšem 
odstranjevanju

  stroškovno ugodnejša v primerjavi s svinčenimi kon-
strukcijami

Knauf Insulation izolacija pregradnih sten, 
npr. s Knauf Insulation izolacijsko ploščo za 
pregradne stene TP 115

  optimalna zvočna zaščita

PRIMERI IZRAČUNOV

Ortopedska ordinacija

Cevna napetost rentgenskega aparata: 90 (kV)

Svinčev ekvivalent: 1.5*

Rešitev: obloga iz 2 plošč Knauf Safeboard +  
2 plošč Knauf Diamant

Internistična ordinacija

Cevna napetost rentgenskega aparata: 80 (kV)

Svinčev ekvivalent: 3.0*

Rešitev: obloga iz 4 plošč Knauf Safeboard +  
2 plošč Knauf Diamant

Dvoslojna obloga z 12,5 mm debelimi Diamant 
ploščami poviša svinčev ekvivalent stene za 0.1 Pb.

* Da bi ohranili zahtevan svinčev ekvivalent, mora 
število plošč v oblogi ustrezati cevni napetosti nap-
rave.

Svinčev ekvivalent: 3.0

Svinčev ekvivalent: 1.5
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Z A Š Č I TA  P R E D  Ž A R Č E N J E M

GOSPODARNA ZAŠČITA 
S TRAJNIM UČINKOM



1 0 _

JAČANJE OBRAMBNIH SIL

Objekt: Zdravniška ordinacija v Frankfurtu na Maini; Projekt: Ian Shaw arhitekti, Frankfurt na Maini; Fotografija: Thomas Ott, Mühltal
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S T E N E

JAČANJE OBRAMBNIH SIL

DOLGOTRAJNE IN ROBUSTNE STENE 
ZA TRD KLINIČNI VSAKDAN

STENSKI SISTEMI

Robustne sttene, ki se zoperstavljajo celo trdemu kliničnemu 
vsakdanu - z dolgo življenjsko dobo.

Mavčne plošče Knauf Diamant

  visoka stabilnost in zaradi velike trdote odpornost na 
udarce

  mehanska čvrstost in odpornost proti razpokam

  zanesljiva požarna zaščita v skladu z DIN EN 520/DIN 
18180

  učinkovita zvočna zaščita do 63 dB RW,R

Plošče Knauf Integral GIFAtec 1500

  odpornost proti udarcem in obrabi zaradi posebne 
keramične zaščite

  odpornost proti kemikalijam in čistilnim sredstvom

Knauf Insulation izolacija pregradnih sten, npr. z 
izolacijsko volno za pregradne stene Knauf Insu-
lation TI 140 T

  optimizacija zvočne zaščite

OMETNI SISTEMI IN BARVE

Neuničljiva površinska trdnost tudi pri ometih - za trajno lepe 
površine.

Mavčni omet Knauf MP 75 Diamant

  primeren tudi za visoke obremenitve

  tlačna trdnost nad 6 N/mm²

Zdravo bogastvo barv brez meja:

Knaufove barve za notranje površine so dobavljive v več kot 
800 barvnih odtenkih. Ne vsebujejo konservirnih sredstev, 
njihov vonj je nevtralen, ne vsebujejo topil - vse za zdravo 
atmosfero.

Hektika v primeru prve medicinske pomoči, poškodbe zaradi premikanja bolniških postelj, transportne 
poškodbe - v trdem klinničnem vsakdanu morajo stene v bolnišnicah kar nekaj prenesti. V Knaufu 
nudimo robustne stenske konstrukcije, ki so odporne proti skoraj vsem obremenitvam. V praksi to 
pomeni: stene z dolgo življenjsko dobo, katerih vzdrževanje je zelo ugodno, obnovitveni cikli pa 
zelo dolgi.
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PERFEKTEN OSKRBOVALNI SISTEM
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I N T E G R A C I J A  T E H N I K E

PERFEKTEN OSKRBOVALNI SISTEM

TRAJNI DOSTOP DO INSTALACIJ - 
ENOSTAVNO IN HITRO

SISTEMI STENSKIH JAŠKOV

omogočajo vstavljanje vseh instalacij, ki pa so kljub temu 
dostopne hitro in na enostaven način.

Knaufovi sistemi stenskih jaškov nudijo za 
vsako zahtevo optimalno rešitev

  Zelo vitke konstrukcije omogoča sistem Knauf W628 tip 
A

  Neomejeno širino jaška dobimo s sistemom Knauf 
W629.

  Vitko požarno zaščito dobimo s sistemom Knauf K251 
z vgraditvijo enoslojne obloge s ploščo Knauf fire-
board.

  Visoko zvočno zaščito omogoča sistem Knauf W635.

  Ekstremno visoke stene so uresničljive s sistemom Knauf 
W630.

VOTLI PODI

Sistem “suhih” votlih podov omogoča optimalen izkoris-
tek prostora in neposreden dostop do tehničnih insta-
lacija ravno tam, kjer je potrebno. Tudi sredi prostora.

Votli pod Knauf Integral GIFAfloor FHB

  možnost postavitve revizijskih odprtin kjerkoli

  enostaven dostop pri vzdrževanju in naknadnem pola-
ganju instalacij

  možnost izravnave poda v več nivojih

  prosta izbira talne obloge

  Free choice of floor covering

Prav na področju zdravstva je tehnični razvoj izredno hiter. Današnja tehnika in medicinska oprema 
sta jutri lahko že zastareli. Zato je toliko pomembnejše, da infrastrukturo prilagodimo bodočim 
prilagoditvam. S Knaufovimi stenami za jaške in votlimi podi ustvarimo optimalne pogoje za takšna 
prilagajanja.
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REVIZIJSKE LOPUTE

Higienske zahteve v bolnišnicah in zdravniških ordi-
nacijah so zelo visoke. Zaradi tega smo v Knaufu raz-
vili revizijske lopute za dostop do instalacij, ki 
omogočajo prašno-, zrako- in vodotesno zapiranje. 
Montiramo jih lahko v nivoju stenske površine, zato ne 
vplivajo na prostorsko estetiko. 

Knauf alutop – za vsako grad-
benofizikalno zahtevo primerna 
revizijska loputa:

  požarna zaščita od F30 do F90 

  zrakotesna in prahotesna izvedba razreda 4

  obstojnost proti dezinfekcijskim sredstvom po 
TRGS 522

  zaščita proti rentgenskemu sevanju s ploščami 
Knauf Safeboard

  s sanitarnem območju natančna prilagoditev 
keramičnim ploščicam

Knauf alutop revizijske lopute so univerzalno upo-
rabne za stene, strope in stene jaškov za vse 
običajne debeline oblog. Lopute imajo eloksirani 
zunanji rob s pokrovom, ki ga odpremo navzven 
ali po potrebi tudi v celoti snamemo. Vedno je 
mogoča tudi naknadna vgradnja.



1 4 _ 14_15

I N T E G R A C I J A  T E H N I K E

TEHNIČNE CENTRALE

Velik izziv v medicinskih zgradbah predstavlja umes-
titev tehničnega prostora. Zlasti je vprašljiva ekonom-
ska vgradnja tehnike pri naknadni integraciji 
tehničnega prostora z visokimi zahtevami po požarni 
zaščiti z obeh strani.

Knaufov sistem Cubo s posebnimi oblogami (npr. 
Knauf Fireboard) izpolnjuje tudi ekstremne 
požarnozaščitne zahteve. Lahka sistemska kon-
strukcija omogoča individualno prilagajanje, njena 
postavitev je enostavna in hitra. Tak način omogoča 
gospodarno postavitev estetskega tehničnega pros-
tora.

Če pri sistemu Knauf Cubo uporabimo mavčne plošče 
Knauf Diamant, že osnovna inačica doseže zvočno 
zaščito vsaj 40 dB. Tako moteči tehnični šumi ne 
uhajajo iz tehničnega prostora.

Svetla višina prostora je mogoča od 2,00 do 3,70 m. 
Knauf Cubo lahko postavimo ob obstoječo steno  ali 
pa popolnoma samostojno na sredino prostora. 
Dolžina prostora je neomejena. 
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VSE DOBRO PRIHAJA OD ZGORAJ.

Project: Break room and cafeteria, Munich, photograph: Rolf Nachbar, Reichenberg
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I N T E G R A C I J A  T E H N I K E

VSE DOBRO PRIHAJA OD ZGORAJ.

LEPŠI IN BOLJ PRAKTIČEN PROSTOR 
ZA INSTALACIJE

Požarna zaščita vključena

Dobra zatesnitev instalacij je pravi 
izziv za požarno zaščito. Vsi 
Knaufovi stropni sistemi z 
mavčnimi ploščami in AMF sistemi 
izpolnjujejo najzahtevnejša 
požarnozaščitna določila.

Idealne stropne konstrukcije v klinikah: praktičen dostop do vseh instalacijah ob istočasnem 
estetskem izgledu. Oboje omogočajo Knaufovi stropni sistemi z mavčnimi ploščami ali z AMF 
mineralnimi ploščami. V strope je mogoče harmonično integrirati tudi svetlobne in revizijske 
elemente.

SAMONOSILNI STROPNI SISTEMI

Perfektna, gladka stropna površina, za katero so položene 
vse instalacije.

Velikopotezno oblikovanje s sistemom Knauf 
D131

  samonosilni strop s kovinsko podkonstrukcijo iz stenskih C- 
in U-profilov

  stropni razpon do 4.5 m 

  večji razponi z sredinskim obešanjem podkonstrukcije

  požarna zaščita F30

Povečana požarna zaščita s sistemom Knauf 
K219

  samonosilni strop s kovinsko podkonstrukcijo in ploščami 
Fireboard A1

   stropni razpon do 4.0 m

  požarna zaščita F90

RASTRSKI STROPNI SISTEMI

Z vidika montaže enostavni sistemi z možnostjo revizije.

Enostaven dostop do instalacij z AMF vidnim sist-
emom C 

  vidna profilna konstrukcija, plošče posamezno snemljive 

Idealno za široke koridorje:  
AMF sistem F

  razpon do 2.5 m 

Fleksibilna razdelitev prostora 
z AMF paralelnim sistemom I 

  paralelno položena stropna konstrukcija v panelnem for-
matu z vidnimi glavnimi profili

  enostaven priključek na ločilne stene 

Decenten, pomirjajoč videz z 
AMF zakritim sistemom A

  z zakrito podkonstrukcijo

Požarna zaščita od spodaj in zgoraj z  
AMF sistemom F30 uno

  samostojen strop za hodnike in druge prostore 

Izkoristite veliko svobodo oblikovanja, ki jo nudijo številni 
površinski dizajni z različnimi lastnostmi (npr. oprema HIG-
IENA).



1 8 _

DIAGNOZA: PRIMERNO ZA VLAŽNE PROSTORE

Project: Agatharied Miesbach Hospital, concept: Nickl & Partner Architects, Munich, photo: Stefan Müller-Naumann, Munich
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V L A Ž N I  P R O S T O R I

DIAGNOZA: PRIMERNO ZA VLAŽNE PROSTORE

ZANESLJIVO IN KREATIVNO 
OBLIKOVANJE VLAŽNIH PROS-
TOROV

Bodisi da gre za prostor z vodovodno napeljavo v bolniški sobi, sanitarne prostore za obiskovalce 
ali kuhinjo, je uporaba Knaufovih plošč v teh primerih izredno gospodarna,  omogoča veliko 
fleksibilnost, izbira prave plošče pa nudi velike oblikovalske možnosti. 

PLOŠČE, PRIMERNE ZA VLAŽNE PROSTORE

izpolnjujejo visoke zahteve po obstojnosti v vlažnih prostorih in 
so idealna podlaga za vse keramične obloge.

Mavčna plošča Knauf Diamant 

  zaradi impregnacije zanesljiva obstojnost v vlažnih prostorih

  za vse prostore, ki so občasno izpostavljeni škropljenju z 
vodo, npr. za sanitarne prostore v bolnišnicah, socialne pros-
tore za obiskovalce in personal

Cementna plošča Knauf AQUAPANEL® cement 
board indoor

  suhomontažna plošča na cementni osnovi

  za prostore, ki so vseskozi izpostavljeni škropljenju z vodo, 
npr. tuš kabinah, kuhinjah, javnih bazenih in savnah

  plošča je že kot enoslojna obloga primerna podlaga za 
keramične ploščice

PREDSTENSKA INSTALACIJA / NOSILNO STOJALO

Inteligentne suhomontažne konstrukcije omogočajo hitro in 
zanesljivo pritrditev visečih sanitarnih elementov.

Knauf sanitarni vgradni elementi

   obremenljive kombinacije nosilnih stojal

  stabilne stene za zanesljivo pritrditev umivalnikov 
ali WC školjk

   enostavna montaža sanitarnih podkonstrukcij

Predstenska instalacija s Knaufovimi nosilnimi ele-
menti

  montaža instalacij v votlem delu

  hitra montaža brez dolbenja
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OBREMENLJIVA DRŽALA

Televizorji, umivalniki in medicinske aparature so za vsako steno težko breme. Vendar lahko 
s primernimi pritrdilnimi sredstvi tudi bremena do 150 kg/tm zanesljivo pritrdimo tudi na 
suhomontažne konstrukcije. V Knaufu imamo za takšne primere številne rešitve - od enostavnih 
vložkov za votle stene do traverz in nosilnih stojal.

HITRO IN ENOSTAVNO IZVEDENA 
TRAJNA PRITRDITEV

PRITRDILNA TEHNIKA

Od univerzalnega vložka do specialnih vložkov - za 
skoraj vsako nosilno in konzolno breme obstaja 
ustrezna rešitev. Na primer: 

Vložek za votle stene Knauf Hartmut

  visoka trajna nosilnost

  obremenljivost stene do 65 kg na vložek

  za stene s kovinsko podkonstrukcijo ali obešene 
stropne konstrukcije

Pri konzolnih obremenitvah nad 0.7 kN/tm stene  
do 1.5 kN/tm stene prevzamejo celotno delo nosilna 
stojala ali traverze in dvoslojna obloga.

PRITRDILNI SISTEMI

Neatraktivni izplakovalni kotlički in vidne instalacije v 
vlažnih prostorih lahko hitro in enostavno skrijemo.

Knauf predstenske obloge 

s poljubno oblogo za požarno in zvočno zaščito

Knauf nosilna stojala in traverze

Nevidna stojala za pritrditev npr. umivalnikov do 200 
kg ali traverze za stenske obremenitve do 1,5 kN/tm 
dolžine stene 
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P R I T R J E VA N J E
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ZDRAVA OSNOVA

Objekt: Zobno-medicinski center, Hamburg, projekt: J. Mayer H. Architects, Hamburg, fotografija: Ludger Paffrath, Hamburg
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P O D I

ZDRAVA OSNOVA

OBREMENLJIVI TALNI SISTEMI, 
HITRA MONTAŽA

Zdravniki, obiskovalci, vozički na kolesih, bolniške postelje in nujni primeri - tla v bolnišnicah in 
zdravniških ordinacijah so dnevno izpostavljena visokim obremenitvam. Razen tega pa tla oprav-
ljajo še dodatne funkcije, saj opravljajo tudi fuinkciji ogrevanja in hlajenja. Za vse te zahteve v 
Knaufu ponujamo po meri izdelane rešitve.

VOTLA TLA

Hitra montaža, fleksibilnost z vidika uporabe, enostaven dostop v 
votli del poda - Knaufov votli pod predstavlja idealno rešitev za 
položitev številnih instalacij, ki so potrebne v bolnišnicah.

Knauf Integral GIFAfloor FHB

  zelo obremenljivi talni elementi na mavčnovlakneni osnovi

 možnost položitve velike količine instalacij

PREFABRICIRANI SUHI ESTRIH

Idealen pri sanacijah, s katerimi želimo odpraviti problem zvočne 
zaščite in udarnega zvoka ob istočasni majhni višini estriha (18 do 
23 mm).

Suhi estrih Knauf Brio

  že po enem dnevu primeren za polaganje zaključne talne 
obloge in obremenljiv

 majhna teža

PLOSKOVNO OGREVANJE / HLAJENJE

Učinkovito izkoriščanje energije in znižanje stroškov - kar 
omogoča visoka toplotna prevodnost in uravnavanje prijetne 
klime.

Knaufov samorazlivni estrih

   brez dilatacijskih stikov in brez spuščanja proti robovom, kar 
omogoča higiensko površino

  omogoča optimalno oddajanje in porazdelitev toplote

Knaufov izravnalni estrih 425

  sanacijska rešitev za temperiranje s tankoslojnim podom

   višina samo 20 mm

  primeren tudi za popravilo obstoječega estriha

Knauf Integral GIFAfloor FHB plus Klima

  hitro sušenje

  majhna montažna višina
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ODLIČNA PROSTORSKA AKUSTIKA

Objekt: Administrativi prostori, Hamburg, foto: Photo design Andreas Braun, Hameln
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S T R O P  I N  A K U S T I K A

ODLIČNA PROSTORSKA AKUSTIKA

URAVNANA PROSTORSKA AKUS-
TIKA, ESTETSKA UREDITEV PROS-
TORA

Bodisi da gre za osebje ali paciente: prijetna prostorska akustika povečuje dobro počutje. Inteligentni 
Knaufovi stropni sistemi vsrkavajo moteč hrup, preprečujejo dolge odmevne čase in skrbijo za mir 
in udobje. Številne funkcije, kot so akustika prostorska klima in osvetlitev, lahko združimo v stropno 
površino.

AKUSTIČNI STROPI

Odlična absorpcija zvoka pri največji možni oblikovalski 
svobodi 

Knauf Cleaneo® akustični stropi

  stropna površina brez rež in različnimi perforacijami

   serijsko omogočajo tudi čiščenje zraka

AMF THERMATEX acoustic range

  akustični strop z gladko površino in odličnimi higienskimi 
lastnostmi

  širok spekter akustičnih lastnosti (odbojno, vpojno do zelo 
vpojno)

   uporabnost v odvisnosti od zahtevanih akustičnih lastnosti

SPECIALNI AKUSTIČNI PROIZVODI

Idealno tudi za naknadno vgradnjo in oblikovalske akcente. 

AMF stropno jadro Sonic Sky

Prilagodljiv sistem stropnega jadra, s katerim usmerjeno 
dušimo in usmerjamo zvok.

AMF Baffles

Skrbijo za dodatne absorpcijske površine v prostoru in 
istočasno izpolnjujejo estetske in druge funkcionalne 
naloge.
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PLASTIČNA KOREKCIJA

Objekt: Doctor's Surgery Kolbermoor, projekt: Quest Architects, Rosenheim
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P R O S T O R S KO  VA R Č N I  KO N C E P T I

PLASTIČNA KOREKCIJA

VARČNA IN UČINKOVITA 
IZRABA PROSTORA

Prostor je dragocen. Knaufove rešitve omogočajo optimalen izkoristek obstoječega prostora. Vitke 
in učinkovite konstrukcije zahtevajo malo prostora in kljub temu izpolnjujejo vse gradbenofizikalne 
zahteve. Poleg tega inovativni sistem “prostor v prostoru” omogoča izrabo neizkoriščenih površin 
za nove namene.

VITKI STENSKI SISTEMI

Edinstveno: izredno vitki stenski sistemi z neprimerljivo 
dobrimi vzočnozaščitnimi lastnostmi

Knauf Silentboard

  z do 74 dB RW skrbi za mir in diskretnost 
   univerzalno uporaben v novih in obstoječih stavbah

SISTEM “PROSTOR V PROSTORU”

Resnični prihranek prostora: S prilagodljivo in enostavno 
integracijo v obstoječo arhitekturo se odpirajo dodatne 
možnosti izrabe prostora.

Knauf Cubo

  svetla višina od 2,00 do 3,70 m 

  neomejena dolžina prostora 

  požarna zaščita do F90

SISTEMI DRSNIH VRAT

Omogočajo varčno izrabo prostora brez vrtljivih vrat in 
omogočajo zlasti osebam z okvaro spodnjih okončin 
enostaven prehod iz enega v drugi prostor.

Knauf Krona Kit

   spremenljiva višina in širina prehoda

  priporočljivo pri gradnji brez ovir
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ESTETSKI POSEGI

Objekt: Zobozdravstvena ordinacija Ku 64, Berlin, Načrt: Graft Architekten, Berlin, Foto: Hiepler + Brunier, Bernd Gallandi
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P R O S T O R S K A  E S T E T I K A

ESTETSKI POSEGI

SVOBODNO NAČRTOVANJE IN 
OBLIKOVANJE PROSTOROV

Območja, kjer se dobro počutite namesto bolnišnične atmosfere: Knaufovi suhomontažni sistemi 
so naravnost predestinirani za sodobne programe in arhitektonska doživetja prostorov. Bodisi da 
gre za konkavno, konveksno, valovito ali kokonsko obliko, kreativnemu oblikovanju in doseganju 
visokih tehničnih standardov niso postavljene nobene meje.

UPOGNJENE STENSKE KONSTRUKCIJE

Vsako oblikovalsko idejo lahko uresničite hitro in brez 
problemov.

Svobodno oblikovanje s  
Knauf Sinus profilnim sistemom 

  enostavna montaža z malo pritrdilnimi točkami

  upogibno na obe strani

   mogoči prilagodljivi radiji

KREATIVNE POVRŠINSKE REŠITVE

Presenetljivi učinki uspešnega oblikovanja prostora. 

Svobodno oblikovanje površine z 
GIFAtec sestavljenimi konstrukcijami

   individualne oblikovalske možnosti z vsemi pred-
stavljivimi oblikami

  Kot osnova za neomejeno kreativnost služijo 
homogeni in ravni elementi iz mavčnovlaknenih 
plošč, razreda gradiva A1.

ZOŽENJE STENE

Kljub zožitvi ostanejo gradbenotehnične vrednosti 
nespremenjene (npr. pri steklenih pročeljih).

Zoženje stene s Knaufom

Kljub zožitvi s ploščo Knauf Fireboard dosežemo 
zahtevano zvočno in požarno zaščito.
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LEPOTA JE FORMALNOST

Project: Centre for Dentistry, Hamburg, concept: J. Mayer H. Architects, Hamburg, photo: Ludger Paffrath, Hamburg
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E S T E T I K A  P R O S T O R A

LEPOTA JE FORMALNOST

ATRAKTIVNO OBLIKOVANJE 
STROPOV IN PROSTORA - 
INOVATIVNO IN FLEKSIBILNO

OBLIKOVANI ELEMENTI

Z nenavadno oblikovanimi Knaufovimi elementi inova-
tivnim idejam arhitektov niso postavljene nikakršne ome-
jitve.

Knaufova tehnika pregibanja in krivljenja

  z izdelavo V-izreza je mogoč poljuben kot med dvema 
ravninama

  mogoči so ukrivljeni elementi vseh vrst z radijem nad 
70 mm

  kakovostna površina brez dodatnega fugiranja

  Tehnike so primerne za številne vrste Knaufovih plošč, 
odvisno od gradbenofizikalnih zahtev.

Knaufove kupole

  kupole z ravno površino

  kupole posebnih oblik (samostan, dežnik, križ, zrcalni 
obok itd.)

STROPNI ELEMENTI

Akustično in optično perfektni, primerni tudi za naknadno 
polaganje instalacij.

AMF THERMATEX Sonic Sky

  optimalna akustika prostora zaradi prilagodljivega sis-
tema stropnih jader

  konveksni in konkavni elementi kakor tudi ravna jadra 
posebnih formatov (npr. trikotne ali trapezne oblike)

  enostavna vgradnja svetil

  možno kreativno oblikovanje površine (potiskano, 
barvno) 

Dostikrat so bolnišnice oblikovane trezno in puđčobno. Da se da tudi drugače, dokazuje vedno 
več arhitektov. Bodisi da uporabimo okrogle, ukrivljene ali drugače oblikovane elemente, optično 
učinkovito oblikovani elementi naredijo prostor lepši in pospešujejo okrevanje pacientov. S Knau-
fom postanejo neskončne oblikovalske možnosti suhe gradnje vidne.
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RAVNE STREHE

Ravne strehe so podvržene številnim vplivom okolja, 
kot npr. učinkovanju vlage. Tu je treba posebno pozo-
rnost posvetiti strešnemu nagibu, ki omogoča odte-
kanje vode, ne da bi bila pri tem povzročena neka 
škoda. Z rešitvami podjetij Knauf Insulation je 
mogoča učinkovita izolacija strehe, npr. s kakovost-
nimi sistemi na osnovi tlačno trdne izolacije iz kamene 
volne.

IZOLACIJA STROPOV NAD KLETNIMI PROS-
TORI

Že samo z učinkovito izolacijo kletnih stropov lahko 
prihranimo 15 odstotkov energije za ogrevanje. Pola-
ganje izolacije je enostavno; dodatno ometavanje ni 
potrebno (npr. s Heratekta stropno izolacijsko 
ploščo).

Ogrevanje in klimatizacija prostorov povzročata zlasti pri velikih stavbah, kot so bolnišnice, visoke 
stroške - klasični simptom pomanjkljive energijske učinkovitosti. Ravne strehe in strope nad 
neogrevanimi področji, kot so npr. kleti ali oskrbovalni prostori, je treba pri energetski sanaciji 
preveriti prav tako natančno kot fasade. Knauf nudi preizkušene izolacijske sisteme za notranje 
in zunanje področje, s katerimi lahko energijsko učinkovitost neke zgradbe prilagodimo individualnim 
zahtevam.

Več informacij na temo izolacijskih rešitev na www.knaufinsulation.si

ZDRAVJE IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST



3 2 _ 32_33

TOPLOTNA IZOLACIJA OD ZNOTRAJ

Spomeniško zaščitene fasade, mejna gradnja ali 
vrstna gradnja zahtevajo inteligentne izolacijske 
rešitve od znotraj. Knaufova kombinirana plošča 
InTherm v takih primerih zaradi svoje majhne debe-
line pomeni prihranek prostora in visoke prihranke pri 
porabi energije. Izolacijski klini in špaletne plošče 
zagotavljajo popolno odsotnost toplotnih mostov.

Naravna izolacijska plošča TecTem© družbe Knauf 
Perlite vsrkava kondenzacijsko vodo in jo spet vrača v 
prostor, ko je zrak v njem suh.

KOMBINIRANI TOPLOTNOIZOLACIJSKI 
SISTEMI

Okoli 30 % stroškov za ogrevanje se izgubi skozi nei-
zolirane zunanje stene. Kombinirani toplotnoizolaci-
jski sistemi družbe Knauf Marmorit povečujejo top-
lotno zaščito stavbe. Razen tega sistem 
WARM-WAND Plus  zvišuje zvočno in toplotno 
zaščito.

Za izdelavo perfektne fasade lahko na koncu upora-
bimo mineralne zaključne omete in barve družbe 
Knauf Marmorit.

E NE RGETSK A SANAC IJA

INOVATIVNO, UČINKOVITO IN 
ENOSTAVNO ZNIŽANJE 
STROŠKOV ENERGIJE

Izolacijski materiali iz naravne mineralne volne z 
ECOSE® Technology

Izolacijski materiali iz steklene volne družbe Knauf Insulation 
so proizvedeni iz naravnih ali recikliranih naravnih materi-
alov in vezani z ECOSE® Technology vezivom, ki ne vsebuje 
formaldehida, fenola, akrila, umetnih barv, belila ali barvnih 
sredstev. Proizveden iz hitro obnovljivih surovin se novo 
vezivno sredstvo v primerjavi z dosedanjimi odlikuje z za do 
70 % reducirano energijsko bilanco. Z njim je družba Knauf 
Insulation poleg z okolju prijaznimi izolaci-
jskimi materiali storila nadaljni korak v 
smeri izboljšane trajnosti.
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Gradbena mojstrovina

Z namenom, da bi ustvaril efekten val, se je arhitekt 
poslužil suhogradne tehnike. Pri tem je uporabil pre-
fabricirane elemente z različno upognjenimi 
ploščami, nekaj pa so jih izdelali na samem objektu. 

KOT RIBA V VODI

Otroška zobozdravstvena ordinacija v Berlinu, Kall-
witzplatz je sprožila val navdušenja, saj so arhitekti iz 
nekdanje delavnice in prodajnega prostora z veliko 
fantazije in atmosfersko prijetnimi vodnimi inscenaci-
jami naredili prostor, ki naj bi otroke osvobodil strahu 
pred zobozdravnikom - popolnoma v smislu “Healing 
Architecture”. Odličen primer za kreativno uporabo 
suhogradne tehnike.
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O B J E K T I

Objekt:

Otroška zobozdravstvena ordinacija, 
Berlin

Investitor: 

Dr. Dent Mokabberi, Berlin

Načrt: 

GRAFT Architects, Berlin

Vodja projekta: 

Gunhild Niggemeyer dipl. ing., Berlin

Suha gradnja: 

Frömmig & Scheffler, Lichtenstein

Tehnično svetovanje: 

Jens Schmeer, Knauf Gips KG

Knaufovi sistemi: 

Posebna izvedba stenske podkon-
strukcije iz kvadratnih kovinskih cevi 
100 × 100 mm in stenskih C-profilov 50 
mm. Pri majhnih radijih so bili upora-
bljeni Knaufovi prefabricirani elementi, 
elemente z večjimi radiji pa so izdelali 
na objektu iz štirislojne obloge iz 6,5 
mm debelih mavčnih plošč. Stropna kon 
strukcija je bila izdelana po Knaufovem 
principu “strop pod stropom” z 
osnovnim stropom F 90 in obešenim vid-
nim stropom z integrirano razsvetljavo.
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Foto: BOA

DOLGOTRAJNE BARVE

Pacienti in obiskovalci v novozgrajenem zdravst-
venem centru sredi parka v Weinbergu v Kasslu 
naletijo na presenetljivo prijetno bolnišnično 
atmosfero. Ukrivljene stenske površine in stropovi, 
premazani z rahlo niansiranimi barvnimi toni, 
blažijo bolnišnični karakter prostorov. Arhitekti so 
za ta namen uporabili kakovostno trdo mavčno 
ploščo Diamant, s čimer so nenavadnim oblikam 
dali potrebno robustnost in zagotovili dolgotrajno 
uporabnost.

Individualna notranja izgradnja - neod-
visna od zunanje arhitekture

Notranje stene so izdelane pretežno iz trdih 
mavčnih plošč Knauf Diamant. Tako so lahko 
uresničili tudi oblikovalsko prefinjene notranje 
oblike neodvisno od zunanje oblike stavbe. 
Posebno robustna površina mavčnih plošč Dia-
mant izpolnjuje tudi vse zahteve po požarni in 
zvočni zaščiti. Dodatno uporabljena obloga ščiti 
pred mehanskimi poškodbami.
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O B J E K T I

Foto: Editor for drywall and acoustics, Fabian Linden

Objekt:

Elisabeth bolnišnica, Kassel 
nonozgrajeni zdravstveni center,  
dozidava 2. BA

Investitor:

Elisabeth-Hospital GmbH, Kassel

Načrt:

Bieling Architects, Kassel 
Kurt J. Bieling

Suha gradnja:

OKEL GmbH & Co. KG, Diemelstadt

Knaufovi sistemi:

  Knauf Diamant

  Knaufovi sistemiW112, W115 in  
W116 kot instalacijska stena

  Knaufstenska obloga W626

  Knauf Cleaneo® akustični strop D127

  HOWA keramična stenska obloga  
(nosilna plošča GIFAtec družbe Knauf 
Integral), prilagojena barvnemu kon-
ceptu
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PROSTOR, KI VZBUJA OBČUTEK SVOBODE

Sredi mestnega jedra in med obratovanjem naj bi bil dograjen in razširjen Otroški center KIZ 
Deželne bolnišnice Innsbruck - Univerzitetne klinike. Skupini Nickl & Partner je uspelo združiti staro 
in novo brez vidnega prehoda. Iz visokih arhitekturnih zahtev in s pomočjo kakovostne suhe gradnje 
je nastala izredna stavba, ki perfektno združuje moderno funkcionalnost in estetiko. V njej dobijo 
mladi pacienti najboljšo medicinsko oskrbo in prijetno in prijateljsko atmosfero, ki omogoča hitro 
okrevanje.
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O B J E K T I

Foto: Stefan Müller-Naumann, Munich

Objekt: 

Otroški center KIZ Deželne bolnišnice 
Innsbruck - Univerzitetne klinike

Investitor: 

TILAK Tiroler State Hospital GmbH,  
Innsbruck

Arhitekti: 

Nickl & Partner Architects, Munich

Suha gradnja: 

TBM Innenausbau GmbH, Bergheim 

Tehnično svetovanje: 

Norbert Springer, Knauf Austria

Knaufovi sistemi:

Knaufove sistemske pregradne stene s 
Knaufovimi impregniranimi mavčnimi 
ploščami, ognjevarnimi mavčnimi 
ploščami, mavčnimi ploščami Diamant, 
Knaufovo kovinsko podkonstrukcijo in 
fugirnimi sistemi

Wellness with in an atmosphere  
of colour and light

The newly constructed Children's Centre is a 
friendly and modern building full of light. A calm-
ing architectural concept with a light and open 
style of construction facilitates the integration of 
functional areas in an atmosphere that is pleasant 
for the patient.

Nadzidava in razširitev ob istočasnem 
obratovanju bolnišnice - izziv za 
arhitekte in izvajalce.
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 www.knauf.si

Tro77/slo/SI/08.10/-/SI

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Velja samo aktualna izdaja. Naše 
jamstvo se nanaša samo na neoporečno kakovost naših proizvodov. Konstruktivne, 
statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če 
uporabite izključno Knaufove sistemske sestavine ali proizvode, ki jih Knauf izrecno 
priporoča. Podatki o potrebnih količinah in izvedbi so izkustvene vrednosti, ki v pri-
meru drugačnih okoliščin lahko odstopajo od navedenih v Knaufovi dokumentaciji. 
Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatisi in fotomehanično kakor tudi elektronsko 
razmnoževanje, tudi posameznih delov dokumentacije, je dovoljeno le ob izrecnem 
pisnem soglasju družbe Knauf Ljubljana d.o.o.

ZdravstvoProjekt: Lanserhof, Lans (A), koncept: Designstudio Dahmen-Ingen-
hoven, Duesseldorf, foto: Holger Knauf, Duesseldorf

Tehnično svetovanje:
Knauf Ljubljana d.o.o.

 Tel.: +386 1 568 22 79

 Fax: +386 1 568 31 69


