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Зміст

КРАФТ Декенсістем Україна (KRAFT Deckensysteme Ukraine) — молода виробнича компанія. І ми пишаємося тим, що за 
невеликий відрізок часу, компанія досягла визнання як в Україні, так і за кордоном.
У 2011 році ми запустили першу в Україні лінію з виробництва Т-профілів для систем підвісних стель. Станом на початок 
2018 року ми виробляємо вже понад 20 різних продуктів і модифікацій.

МІСІЯ
Ми створюємо комплексні рішення у світі стель для максимального задоволення бажань клієнта.

МИ — ВЕДУЧИЙ ВИРОБНИК СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВІСНИХ 
СТЕЛЬ В УКРАЇНІ
Наша продукція користується заслуженим попитом тому що:
1.  Ми використовуємо перевірену сировину і надійне облад-

нання — адже це запорука якості та безпеки продукції.
2.  Вся продукція, що випускається проходить контроль 

якості на всіх етапах виробництва, а також сертифікацію 
в Україні та Європейському союзі (ЄС).

3.  Ми відстежуємо сучасні тенденції на ринку стельових 
систем і постійно впроваджуємо новинки та інновації.

4.  Ми постійно збільшуємо асортиментний ряд нашої про-
дукції, завдяки чому наші клієнти мають можливість 
вибору.

5.  Ми пропонуємо не просто окремі продукти — ми пропо-
нуємо готові професійні рішення стельових систем.

ФАКТИ ПРО КОМПАНІЮ
—  Загальна площа виробничих та складських примі-

щень — близько 7000 кв.м.
—  Власне конструкторське бюро і дизайнерський відділ.
—  Сім монтажних бригад, укомплектованих кваліфікова-

ними фахівцями.
—  Загальна кількість працівників — понад 80 осіб.
—  Розвинена дистриб'юторська мережа — більше  60 дис-

триб'юторів у всіх регіонах України, а також за кордоном.
—  Наш стратегічний партнер німецька компанія  OWA — 

один з найбільших європейських виробників мінераль-
них плит.

Якщо ви вирішили встановити підвісну стелю  в офісі, тор-
говому центрі або іншому приміщенні,  то ми зробимо ваш 
вибір легким, а результат — передбачувано бездоганним.

БАЧЕННЯ
Постійне та наполегливе вдосконалення всіх процесів ви-
робництва, надання послуг, розробка технічних та диза-
йнерських рішень. Ми втілюємо філософію кайдзен — фі-
лософію постійного вдосконалення. Ми робимо все заради 
того, щоб зробити світ кращим та яскравішим місцем для 
життя.

ЦІННОСТІ
• Різноманітність
• Чесність
• Компетентність
• Рівність
• Принцип взаємної вигоди
• Можливості
• Натхнення
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Системні рішення підвісної стелі T-профілі для підвісних стель

NOVA T-24
FORTIS T-15, T-24
HD T-15, T-24
RH100 T-15, T-24
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Т-профілі KRAFT NOVA 
KRAFT NOVA Т-24 — ЦЕ ЯКІСНІ Т-ПРОФІЛІ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ МОДУЛЬНОГО ТИПУ

Профiлi NOVA мають наступні ключові характеристики: 
• відповідають європейським стандартам EN 13964:2004+A1:2006;
• вологостійкість RH: 100%;
• повна сумістність з профілями FORTIS, HD, RH100, KRAFT-MED; 
• наявність пожежного компенсатора, пожежна безпека класу А1;
• базовий колір: білий;
• наявність європейських та українських протоколів випробувань навантажувальних 

характеристик системи KRAFT.

Якість, підтверджена лабораторними випробуваннями. Ширина Т-профілю складає 24 мм.
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Т-профiлi KRAFT FORTIS 
KRAFT FORTIS T-15 AND Т-24 — ЦЕ Т-ПРОФІЛІ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ МОДУЛЬНОГО ТИПУ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ ТА НЕСУЧОЇ 
ЗДАТНОСТІ

Профiлi FORTIS мають наступні ключові характеристики: 
• відповідають європейським стандартам EN 13964:2004+A1:2006; 
• вологостійкість RH: 100%;
• повна сумістність з профілями NOVA, HD, RH100, KRAFT-MED;
• наявність пожежного компенсатора, пожежна безпека класу А1;
• кольорове різноманіття за шкалою RAL;
• KRAFT Wood: можливість нанесення текстури деревини на видиму частину профіля Т-24;
• витончений, легкий та естетичний вигляд при використанні профілю Т-15;
• наявність європейських та українських протоколів випробувань навантажувальних 

характеристик системи KRAFT.

Якість, підтверджена лабораторними випробуваннями. Ширина Т-профілю складає 15 або 24 мм.
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Т-профiлi KRAFT HD 
KRAFT HD T-15 AND Т-24 — ЦЕ ЯКІСНІ Т-ПРОФІЛІ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ МОДУЛЬНОГО ТИПУ, ЯКІ МАЮТЬ НАДВИСОКУ 
НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ

Профiлi HD мають наступні ключові характеристики: 
• відповідають європейським стандартам EN 13964:2004+A1:2006;
• посилення несучої здатності системи в цілому, або в певному місці;
• повна сумістність з профілями NOVA, FORTIS, RH100, KRAFT-MED;
• витончений, легкий та естетичний вигляд при використанні профілю Т-15;
• кольорове різноманіття за шкалою RAL;
• наявність європейських та українських протоколів випробувань навантажувальних 

характеристик системи KRAFT.

Якість, підтверджена лабораторними випробуваннями. Ширина Т-профілю складає 15 або 24 мм.
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T-профiлi KRAFT RH100 
KRAFT RH100 T-15 AND Т-24 — ЦЕ ЯКІСНІ Т-ПРОФІЛІ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ МОДУЛЬНОГО ТИПУ З АНТИКОРОЗІЙНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ. ПРОФІЛІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ. ВСІ ПОВЕРХНІ МАЮТЬ ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ.

Профiлi RH100 мають наступні ключові характеристики: 
• відповідають європейським стандартам EN 13964:2004+A1:2006;
• вологостійкість RH: 100%. Рекомендовано встановлення в вологих приміщеннях;
• повна сумістність з профілями NOVA, FORTIS, HD, KRAFT-MED;
• наявність пожежного компенсатора, пожежна безпека класу А1;
• витончений, легкий та естетичний вигляд при використанні профілю Т-15;
• кольорове різноманіття за шкалою RAL;
• наявність європейських та українських протоколів випробувань навантажувальних 

характеристик системи KRAFT.

Якість, підтверджена лабораторними випробуваннями. Ширина Т-профілю складає 15 або 24 мм.
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Порядок монтажу підвісної стелі на основі T-профілів 
1. Розмічаємо рівень на якому буде знаходитись підвісна стеля.
2. Монтуємо пристінний L-профіль (4) по периметру на рівні розмітки.
3. За допомогою дюбелів кріпимо підвіси (5) до основної стелі.
4. Встановлюємо основні Т-профілі 3600 мм та вирівнюємо їх в одній площині.
5.  Встановлюємо поперечні Т-профілі 1200 мм в просічки основного і повздовжні Т-профілі 600 мм  

в просічки поперечного.
6. Встановлюємо мінерало-волоконні плити в готовий каркас.

Т-профілі KRAFT: порядок монтажу
NOVA T-24   FORTIS T-15, T-24   HD T-15, T-24   RH100 T-15, T-24   

1   Основний Т-профіль довжиною 3600 мм

2   Поперечний Т-профіль довжиною 1200 мм

3   Повздовжній Т-профіль довжиною 600 мм

4   Пристінний L-профіль довжиною 3000 мм

5   Підвіс (дріт з гаком, дріт з вушком, розжимна пружина)

6   Плита підвісної стелі 4
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Основний Т-профіль, довжиною 3600 мм.

* Точний розрахунок пристінного L-профіля рекомендується робити за наявності периметру приміщення

Поперечний Т-профіль довжиною 1200 мм. Повздовжній Т-профіль довжиною 600 мм.

Збільшена в 2 рази несуча здатність системи за рахунок додаткових підвісів 
на основному несучому Т-профілю 3600 мм. Ідеальна геометрія за рахунок 
монолітного виду.

Стандартна схема монтажу каркасу підвісної стелі з Т-профілів.

Використовуються плити 1200х600 мм. Економія профілю 6%.  
Оригінальний зовнішній вигляд. Покращений доступ в застельовий простір 
за рахунок більшого формату плити.

Використовуються плити 1200х600 мм. Економія профілю 6%.  
Оригінальний зовнішній вигляд. Покращений доступ в застельовий простір 
за рахунок більшого формату плити.

Використовуються плити 1200х600 мм. Економія профілю 6%.  
Оригінальний зовнішній вигляд. Покращений доступ в застельовий простір 
за рахунок більшого формату плити.

Використовуються плити 1200х1200 мм. Економія профілю 12%. 
Оригінальний зовнішній вигляд. Покращений доступ в застельовий простір 
за рахунок більшого формату плити 1200х1200 мм.

Використовуються плити 1200х1200 мм. Економія профілю 12%. 
Оригінальний зовнішній вигляд. Покращений доступ в застельовий простір 
за рахунок більшого формату плити 1200х1200 мм.

Дизайнерська схема. Збільшена несуча здатність системи в 2 рази вище за 
рахунок додаткових підвісів на основних несучих Т-профілях 3600 мм.

Схема №1

Схема №2

Схема №4

Схема №5

Схема №6

Схема №7

Схема №8Схема №3

№ схеми
Т-профіль, шт. Підвіс, шт. Пристінний L-профіль, шт.

3600 мм 1200 мм 600 мм крок 1200 мм 3000 мм
1 0,232 1,4 1,4 0,7

0,216*

2 0,464 – 2,8 1,4
3 0,464 – 2,8 1,4
4 0,232 1,4 – 0,7
5 0,464 – 1,4 1,4
6 0,232 0,7 – 0,7
7 0,232 0,7 – 0,7
8 0,232 0,7 – 0,7

Т-профілі KRAFT: схеми монтажу
NOVA T-24   FORTIS T-15, T-24   HD T-15, T-24   RH100 T-15, T-24   
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Т-профілі KRAFT: рекомендації з монтажу
NOVA T-24   FORTIS T-15, T-24   HD T-15, T-24   RH100 T-15, T-24   

Корисні поради щодо монтажу: Загальні рекомендації
Т-профіль створений саме для того, щоб нести навантаження плит. Додаткове навантаження у вигляді тран-
сформаторів напруги, світильників, вентиляційних решіток і т. п., має супроводжуватись окремими розванта-
жувальними системами.

Згідно європейських норм, світильник вагою більше 250 г повинен мати окремий підвіс і бути закріплений 
окремо від Т-профілів. Наразі це правило не стосується світлодіодних світильников KRAFT LED, які можливо 
встановлювати безпосередньо на каркас з Т-профілів без використання окремих підвісів. 

Для кріплення підвісів ми рекомендуємо використовувати тільки металеві дюбелі. Відстань між підвісами не 
повинна перевищувати 800–1200 мм. Розуміння і дотримання цих правил позбавить вас від зайвих проблем 
під час монтування та обслуговування стелі.

Установка стельових систем повинна здійснюватися відповідно до рекомендацій компанії-виробника KRAFT. 
При виборі та установці підвісної системи слід враховувати наступні моменти:
• Необхідно використовувати тільки металеві дюбелі для закріплення підвісів в залізобетон. Застосування 

дюбелів з пластику категорично заборонено.
• Тип Т-профілів і пристінного L-профіля повинен відповідати типу кромки стельової плити.
• Потрібно контролювати, щоб вага стельових плит не перевищувала показники несучої здатності підвісної 

системи.
• «Динамічні» інженерні пристрої повинні кріпитися на незалежних підвісах, щоб не передавати вібрацію 

на підвісну систему.
• Встановлення плит підвісної стелі рекомендуємо робити в чистих рукавицях, щоб запобігти забрудненню 

лицьової частини мінерало-волоконних плит.
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Системні рішення підвісної стелі Світлодіодні профілі KRAFT LED

Сучасні світлові 
рішення KRAFT
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Сучасні світлові рішення KRAFT LED

Переваги світлодіодних  
профілів KRAFT LED

Корисні поради

Провідний бренд будівельних технологій «Крафт Декенсістем Україна» оголошує про вивід 
на ринок інноваційних світильників для підвісних стель KRAFT LED. Новий вид освітлення 
базується на використанні світлодіодних кристалів корейського бренду LG.

Наша компания робить все можливе, щоб бути в тренді. Представляємо Вашій увазі 
«зелені» світлові рішення.

• Світлодіодні профілі KRAFT LED не потребують окремих підвісів;
• Можливість встановлення у будь-якому місці підвісної стелі;
• Не потребують обслуговування;
• Встановив та забув. Строк служби до 50 000 годин;
• Гарантія 3 роки;
• Безпека: відсутність ртуті та ультрафіолетового випромінювання;
• Термін окупності до одного року (за рахунок економії електроенергії)

KRAFT LED — це найкраще світлове рішення для акустичних стельових систем. Світлодіодні профілі KRAFT 
LED не порушують акустичний комфорт у приміщенні. Профілі з напівкруглим розсіювачем використовуються з 
системою Т-24 (ширина 24 мм). Профілі з прямокутним розсіювачем призначені для використання з системою 
Т-15 (ширина 15 мм). 
Також можливе використання світлодіодних профілів KRAFT LED з будь-яким іншим варіантом підвісної 
стелі — класичний або пірамідальний грильято, рейка тощо.

Більшість популярних типів світильників (растрові, точкові) мають вагу більше 250 г. Тому, згідно 
техничних вимог для підвісних стель, для кріплення таких світильників потрібні окремі підвіси.
Світильники KRAFT LED, завдяки невеликій вазі, не потребують окремих підвісів — вони 
кріпляться безпосередньо до Т-профілів. Рекомендуємо враховувати цей момент ще на етапі 
розмітки стелі – це зменьшить затрати часу та грошей при монтажі та полегшить обслуговування 
стелі в процесі експлуатації.

Можливі конфігурації:
— Напівкруглий світлодіодний профіль KRAFT LED T-24;
— Прямокутний світлодіодний профіль KRAFT LED T-15.

* Для порівняння використовувались середні параметри LED-панелей: потужність 36 Вт, світловий потік 2700 Лм.
Економія електроенергії складає до 40%.
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Сучасні світлові рішення KRAFT LED

Загальні характеристики KRAFT LED

Корпус металевий

Захисне скло світлотехнічний акрил Samsung 

Габаритні розміри, мм 600*24*8, 1200*24*8, ∞*24*8 

Не містить шкідливих речовин згідно RoHS

Світлові і електричні характеристики* KRAFT LED

Світлодіоди SMD 2835-12C7B

Кількість світлодіодів 2х84

Колірна температура 4772 К

Світловий потік 3217 Лм

Індекс передачі кольору, Ra 81,9

Світлова віддача 110 Лм/Вт

Кут розсіювання 120°

Потужність 29,3 Вт

Діапазон вхідної напруги 200–240 В, 50/60 Гц

Витримує перепади вхідної напруги до 300 В

Стабілізація вихідного струму

Коефіцієнт пульсації менш за 1%

Захист від короткого замикання і перенапруги

Повністю ізольований корпус IP20

Коефіцієнт потужності, cos φ 0,99

ККД 90%

Клас електробезпеки II
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Сучасні світлові рішення KRAFT LED

Компанія KRAFT замовила випробування світлодіодного профілю KRAFT LED і популярної моделі LED-панелей. Ви-
пробування проводилися «Науково-досліднім центром випробувань електричних ламп та технологічного обладнання 
ДП "Полтавастандартметрологія"». Результати випробувань можна перевірити за номером протоколу випробувань.

Нижче ми порівнюємо результати випробувань за основними параметрами і моделюємо розрахунок освітлення 
торгового центру площею 1000 м2 (розміри приміщення приблизно 32х32 м).

Аналіз протоколів випробувань LED-панелі
і світлодіодного профілю KRAFT LED

KRAFT LED 
Протокол випробувань 

09.1-4476

LED-панель 
Протокол випробувань  

10.1-4766
Розрахунки і пояснення

1. Номінальна потужність, Вт

29,3 36,6 Номінальна потужність електроприладу. Розрахунок повної потужності з урахуванням ак-
тивної і реактивної електроенергії див. п. 8

2. Сила струму, А

0,135 0,311 Сила струму використовується для розрахунку повної потужності з урахуванням активної і 
реактивної електроенергії див. п. 8

3. Коефіцієнт потужності, cos φ

0,99 0,53
Активна потужність витрачається на вчинення корисної роботи. Реактивна електроенер-
гія — це частина повної потужності, яка не витрачається на корисну роботу. Чим ближче 
величина cos φ до 1, тим краще.

4. Світловий потік, лм

3217 2064 Чим більше світловий потік, тим більше світла виділяє світильник. 

5. Світловіддача, лм/Вт

109,8 56,4 Світлова віддача — це відношення випромінюваного джерелом світлового потоку до спо-
живаної ним потужності. Є показником ефективності і економічності джерел світла.

6. Колірна температура, К

4772 7101 Колірна температура, відповідає за відтінок світла. Найчастіше виділяють три відтінки: 
теплий (≈2700-3000 К), нейтральний або білий (≈4100 К) і холодний (≈6500 К). 

7. Індекс передачі кольору, Ra

81,9 73,7 Чим вище Ra тим натуральніше і природніше будуть виглядати освітлені об'єкти. Мак-
симальний Ra — 100 (сонце). Ra від 70 до 79 — добре. Ra від 80 до 89 — дуже добре.

8. Повна потужність з урахуванням коефіцієнта потужності cos φ, ВА

29,7 68,4

Повна потужність світильника обчислюється за формулою:
P = UI,

де Р — повна потужність (Вт), U — напруга (В), I — сила струму (A). Напруга при випроб-
уваннях становила 220 В. Силу струму підставимо з п. 2. Для KRAFT LED:

P = 220 × 0,135 = 29,7
Для світлодіодної панелі:

P = 220 × 0,311 = 68,4

9. Гарантія, років

3 2 Термін гарантії на KRAFT LED в півтора рази більше.

Порівняльний розрахунок* освітлення торгового центру площею 1000 м2 
Для полегшення розрахунків будемо вважати, що комплект KRAFT LED служить для освітлення 10 м2 приміщення. При 
цьому ми повинні домогтися певного рівня освітленості.

KRAFT LED LED-панель Розрахунки і пояснення
1. Кількість комплектів KRAFT LED та LED-панелей на 1000 м2, шт.

100 156

Загальний світловий потік 100 про-
філів KRAFT LED складає:  
3217 × 100 = 321 700 лм

Так як світловий потік LED-панелей 
складає 2064 лм, то для забезпечен-

ня такого ж рівня освітленості  
нам знадобиться:  

321 700 ÷ 2064 = 156 шт.

2. Загальна вартість освітлення

72 000 грн. 77 844 грн.
Вартість LED-панелі вроздіб 499 грн. 
Вартість комплекту профілів KRAFT 

LED вроздіб 720 грн. Отримуємо:  
100 шт. × 720 грн. = 72 000 грн.
156 шт. × 499 грн. = 77 844 грн.

3. Вартість монтажу світильників

— 7800 грн.
Вартість монтажу LED-панелі стано-

вить орієнтовно 50 грн:  
156 шт. × 50 грн. = 7800 грн.

4. Разом

72 000 грн. 85 644 грн.

KRAFT LED 
Протокол випробувань 09.1-4476

LED-панель 
Протокол випробувань 10.1-4766

KRAFT LED LED-панель Розрахунки і пояснення

1. Повне споживання електроенергії на добу, кВт

35,64 128,05

Приймемо середній час роботи 
освітлення - 12 годин на добу.  

Для профілів KRAFT LED:
29,7 Вт × 100 шт. × 12 ч = 35 640 Вт

Для LED-панелей:  
68,4 Вт × 156 шт. × 12 ч = 128 045 Вт

2. Повне споживання електроенергії в рік, кВт

13 009 46 738 365 днів на рік

3. Вартість електроенергії в рік

28 099 грн. 100 956 грн. Розраховуємо вартість виходячи з 
тарифу 2,16 грн./кВт*ч

+72 857 грн.

* У розрахунках використовуються середньоринкові значення станом на початок 2018 р.

За рахунок економії електроенергії, система освітлення 
KRAFT LED повністю окупається в перший рік експлуатації

Експлуатація

Монтаж
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Дизайнерські рішення подвісної стелі Простір для фантазії

KRAFT WoodAcoustic
Класичний грильято
Грильято GLK 15/10
Пірамідальний грильято
Грильято GLK 15/15
Грильято жалюзі 
Кубоподiбна рейка KRAFT3

Пластинчаста рейка 
типу «жалюзі»
KRAFT Ral & Wood 
Дизайнерскі схеми:
- Грильято «Штрих-код»
- Грильято «Інь-янь»
- Грильято «Вишиванка»
- Грильято «День/нічь»
-  Грильято «Хрестики-

нолики»



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ АКУСТИЧНІ ПАНЕЛІ НА ОСНОВІ ДЕРЕВНОГО ВОЛОКНА

Екологічні рішення
для теплової та акустичної
ізоляції
Панелі KRAFT Acoustic виготовлені з екологічно чистих 
натуральних матеріалів і володіють високими звуко- і 
теплоізоляційними властивостями. Вони на 48% склада-
ються з тонких деревних волокон скріплених за допомо-
гою портландцементу і мармурового пилу.

Мінералізація дерева під тиском зберігає механічні вла-
стивості волокон, але в той же час блокує процес біоло-
гічного зносу і покращує ізоляційні властивості матеріалу.

Сфера використання
• Торгові центри, магазини
• Бари, ресторани
• Кінотеатри, театри

• Конференц-зали, кімнати пере-
говорів

• Навчальні заклади

• Спортивні споруди
• Виробничі приміщення, склади, 

ангари.

Екологічність. Безпека для здо-
ров'я — не виді-
ляють канцероге-
ни, формальдегід, 
азбест та інші леткі 
сполуки.

Пожежна безпека 
класу Euroclass 
B-s1, d0 — него-
рючий.

Механічна міц-
ність, стійкість до 
ударного наванта-
ження.

Звукопоглинан-
ня і акустич-
ний комфорт. 
Панелі KRAFT 
WoodAcoustic по-
глинають звукові 
хвилі, перетво-
рюючи їх енергію 
в тепло, що 
дозволяє уникнути 
дратівного відлун-
ня і реверберації.

Теплова ізо-
ляція. В основі 
панелей KRAFT 
Acoustic — дере-
вина. Тому вони 
чудово зберігають 
тепло і поліпшують 
теплову інерцію 
приміщень.

Різноманітність 
колірних і дизай-
нерських рішень. 
Панелі KRAFT 
WoodAcoustic 
можна пофарбу-
вати в будь-який 
колір за шкалою 
RAL. А простоту 
використання 
матеріалу, гідно 
оцінить кожен 
дизайнер.

ПІДВІСНА СТЕЛЯ
Панелі розміром 
600х600 мм і 1200х600 мм 
можна використовувати 
замість стандартних 
стельових плит в стелях 
з Т-профілю. В цьому 
випадку панелі рівномір-
но розташовуються по 
всьому приміщенню і до-
сягається максимальний 
ефект звукоізоляції.

ОБШИВКА СТІН
Також, для максимальної 
звукоізоляції примі-
щення, панелі KRAFT 
WoodAcoustic можна 
розміщувати на стінах. 
Панелі легко кріпляться 
на дерев'яні рейки або 
металевий профіль.

ПЕРЕГОРОДКИ
Установка звукопогли-
нальних перегородок 
в офісі з відкритим 
плануванням дозволяє 
домогтися значного 
зниження рівня шумів 
і створення комфортної 
робочої атмосфери.

АКУСТИЧНІ БАР'ЄРИ
У приміщеннях, де немає 
можливості використову-
вати повноцінну підвісну 
стелю, можна використо-
вувати акустичні бар'єри.

ДИЗАЙНЕРСЬКІ
РІШЕННЯ
Матеріал панелей KRAFT 
WoodAcoustic легко під-
дається обробці і ручному 
фарбуванню. Тому за 
допомогою наших пане-
лей ви зможете не тільки 
створити комфорт, але і 
додати індивідуальність 
будь-якому приміщенню.

Варіанти використання

Технічні дані KRAFT WoodAcoustic

Компанія KRAFT рада представити вам новий продукт на українському ринку — теплоізоляційні акустичні панелі 
KRAFT WoodAcoustic.

31

Деревні волокна

Портландцемент

Мармуровий пил

KRAFT WoodAcoustic Pro  
з додатковим ізолюючим шаром  
із мінеральної вати

KRAFT WoodAcoustic
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ЗВУКОПОГЛИНАННЯ KRAFT Wood Acoustic
1. Стандартне застосування — αw до 0.60
2. З використанням «повітряної подушки» — αw до 0.65
3.  З підкладкою з мінеральної вати — αw до 0.95

ЗВУКОПОГЛИНАННЯ KRAFT Wood Acoustic Pro
1.  Стандартне застосування — αw до 1.00
2. З використанням «повітряної подушки» — αw до 1.00

Wood 
Acoustic

Wood Acoustic 
Pro

Товщина 10 мм 10/15 - 10/25 - 
10/30 - 10/50 мм

Розміри 1200x600 - 600x600 мм

Пожежна 
безпека Euroclass B-s1, d0

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні 
стелі, стінові панелі

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні стелі, стінові 
панелі, акустичні перегородки і 
острова, дизайнерські рішення

KRAFT WOODACOUSTIC
KRAFT WOODACOUSTICPRO
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WOODACOUSTIC

WOODACOUSTIC FIRE

WOODACOUSTIC A2

WOODACOUSTIC MINERAL A2

Товщина 15 - 25 - 35 - 50 мм

Розміри 2400x600 - 2000x600 - 1200x600 - 600x600 мм

Пожежна безпека Euroclass B-s1, d0

Товщина 40 (25/15) мм
Розміри 1200x600 мм
Пожежна безпека Euroclass B-s1, d0

Товщина 15 - 25 - 35 - 50 мм

Розміри 2400x600 - 2000x600 - 1200x600 - 600x600 мм

Пожежна безпека Euroclass B-s1, d0

Товщина 15 - 25 - 35 - 50 мм

Розміри 2400x600 - 2000x600 - 1200x600 - 600x600 мм

Пожежна безпека Euroclass A2-s1, d0

L2ABE15/A2 - L2AB15/A2 L2ABE25/A2 - L2AB25/A2 L2ABE25C/A2 L3ABE/A2

Товщина 40(15/25) - 55(15/40) мм 50(25/25) - 65(25/40) мм
50(25/25) - 75(25/50) - 

100(25/75) - 125(25/100) - 
150(25/125) мм

25(7/15/3) - 35(10/20/5) - 
50(10/35/5) мм

Розміри 1200x600 мм

Пожежна 
безпека Euroclass A2-s1, d0

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні стелі, настінні покриття, 
перегородки та острови, дизайнерські рішення.

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні стелі

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні стелі, настінні покриття, 
перегородки та острови, дизайнерські рішення

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні стелі, настінні покриття, 
перегородки та острови, дизайнерські рішення

ЗАСТОСУВАННЯ: підвісні стелі, настінні покриття

Дошки мають натуральний колір, який може бути трохи нерівномірним завдяки природній сировині, дереву та цементу, або 
вони можуть бути пофарбованим, щоб забезпечити рівномірний колір, не змінюючи акустичних характеристик.

WOODACOUSTIC NB
Панель WOODACOUSTIC зі стандартною текстурою. Має значні звукопоглинальні властивості, термоізоляцію 
та теплову інерцію, протипожежний захист, вологостійкість, ударну стійкість, довговічність та природність. 
Крім покриттів для стін і стелі, WOODACOUSTIC NB також використовується в акустичних перегородках і 
дизайнерських рішеннях.

WOODACOUSTIC AB/F
WOODACOUSTIC FIRE представляє собою деревну панель, з'єднану з вогнетривким гіпсокартоном, що за-
безпечує чудову пожежну продуктивність, зберігаючи всі естетичні, екологічні, звукопоглинальні та ме-
ханічні характеристики. Підвісні стелі з WOODACOUSTIC AB/F відповідають сертифікату вогнестійкості EI 60, 
що дозволяє вирішити всі пожежні проблеми, особливо в громадських будівлях та навчальних закладах.

WOODACOUSTIC A2
Асортимент продукції WOODACOUSTIC A2 складається з деревних панелей, що забезпечують чудовий за-
хист від вогню. При додаванні мінерального порошку до деревних волокон пожежна безпека досягає класу 
Euroclass A2-s1, d0, зберігаючи при цьому естетичний вигляд і чудові звукопоглинаючі властивості. 

WOODACOUSTIC MINERAL A2
Асортимент продукції WOODACOUSTIC MINERAL A2 складається з деревних панелей, що забезпечують чудо-
вий захист від вогню. При додаванні мінерального порошку до деревних волокон пожежна безпека досягає 
класу Euroclass A2-s1, d0, зберігаючи при цьому естетичний вигляд і чудові звукопоглинаючі властивості. А 
додатковий шар мінеральної вати поліпшує звуко- та теплоізоляцію.

WOODACOUSTIC AB
Завдяки тонкій фактурі, унікальній компактності та механічній міцності, WOODACOUSTIC AB є ідеальним 
матеріалом для високоестетичного звукопоглинаючого покриття, що забезпечує оптимальну реакцію на 
вогонь, ударну стійкість та незмінність при контакті з вологістю. Це панель має відмінне звукопоглинання 
із сертифікованим значенням αw до 0,95.

Теплова, акустична ізоляційна панель з деревними волокнами шириною 3 мм. Відповідає 
стандартам EN 13168 та EN 13964.

Композиційна тепло- і звукоізоляційна плита товщиною 25 мм, вогнестійкістю 
EI 60, що складається з шару мінералізованого деревного волокна, зв'язаного 
з білим портландцементом, з'єднана із шаром вогнетривкого гіпсокартону тов-
щиною 15 мм. Деревне волокно шириною 2 мм. Відповідає стандарту EN 13964.

Тепло- та звукоізоляційна плита Euroclass A2-s1, d0, що складається з міне-
ралізованого деревного волокна, зв'язаного з білим портландцементом та мар-
муровим порошком. Відповідає стандартам EN 13168 та EN 13964.

Композиційна теплова та акустична ізоляційна панель скла-
дається з одного або двох шарів мінералізованих деревних 
волокон, зв'язаних з білим портландцементом та мармуровим 
порошком, з'єднаних з шаром мінеральної вати.
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ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ АКУСТИЧНІ ПАНЕЛІ НА ОСНОВІ ДЕРЕВНОГО ВОЛОКНА

Colors

Кремовий Світла охра Фісташковий Бірюзовий Темно-синій Сливовий Антік Зелений

Лазурний Червоний Помаранчевий Жовтий Медовий Бежевий Рожевий Т.-рожевий

Шавлія Блакитний Аквамарин Гарденія Світло-сірий Сірий

Чорний Сірий графіт Попелясто-сірий Перлинно-сірий Білий Т.-коричневий Коричневий Тобакко

KRAFT WOODACOUSTIC
KRAFT WOODACOUSTICPRO
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Наш продукт успадкував італійські традиції дизайну, тому він має назву «класичний». У класиці є свої недоліки, 
проте вона має головне — традиції та стиль. Секрет італійського стилю полягає у пропорціях. Ідеальна площина 
складається з бездоганних геометричних фігур, одна з яких — квадрат, який прямує до безмежності. Безмеж-
ність, єдність та гармонія – ці прості складові роблять наш продукт сучасним, стильним та зрозумілим.

Окрім ефектного зовнішнього вигляду грильято має і практичні переваги. Гратчаста конструкція підвісної стелі 
здатна врятувати життя під час пожежі. Класичний грильято лише виглядає монолітним, однак є прозорим для 
видалення диму. Відкритий простір складає більше 60%. Жодна система підвісних стель не здатна створити 
ефект стелі та бути одночасно відкритою для видалення диму і продуктів горіння. 

Підвісна ґратчаста стеля класичний грильято від KRAFT зроблена з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, 
яка є класичним будівельним матеріалом для класичного продукту.

Можливі розміри (мм):
50х50; 60х60; 75х75; 86х86; 100х100; 120х120; 150х150; 200х200.

Кольори:
будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.

Класичний грильято від KRAFT

Класичний грильято
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1   Основний профіль грильято довжиною 2400 мм.

2   Модуль грильято (складається з нижнього і верхнього профілів).

3   Поздовжній профіль грильято довжиною 600 мм.

4   Пристінний L-профіль довжиною 3000 мм.

5   Підвіс (спиця з гачком, спиця з вушком, розтискна пружина).

6   З'єднувальний елемент для основних профілів довжиною 2400 мм.

Класичний грильято: схема монтажу

• Використовувати тільки металеві дюбелі для кріплення підвісів.
• Відстань 600 мм між основними рейками 2400 мм.
• Відстань між підвісами не більш ніж 800 мм.
• Будь які світильники, окрім KRAFT LED, обов’язково повинні мати 

окремий підвіс.
• Додаткові комунікації також повинні мати окремі кріплення до стелі.
• Монтаж будь-якого грильято слід довіряти фахівцям.

Корисні поради щодо монтажу  
класичного грильято:
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Класичний грильято: модулі

Використовуються 2 нижніх та 2 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 90%.

Використовуються 6 нижніх та 6 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 76%.

Використовуються 4 нижніх та 4 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 83%.

Використовуються 9 нижніх та 9 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 66%.

Використовуються 3 нижніх та 3 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 86%. Використовуються 7 нижніх та 7 верхніх профіля  

на сегмент. Прозорість стелі складає 73%.

Використовуються 5 нижніх та 5 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 80%.

Використовуються 11 нижніх та 11 верхніх профіля  
на сегмент. Прозорість стелі складає 60%.

Модуль 200x200 мм Модуль 86x86 мм 

Модуль 120x120 мм Модуль 60x60 мм 

Модуль 150x150 мм
Модуль 75x75 мм 

Модуль 100x100 мм Модуль 50x50 мм 
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Класичний грильято: рекомендації

Для приміщень завдовжки 90 м можна використовувати грильято з будь-якого розміру.

Рекомендації по використанню грильято  
в залежності від розмірів приміщення
Комфортний кут зору людини ~ 25°. Середній зріст людини ~ 180 см. 

Грильято, мм
Висота стелі, м

4 6 8 10 12 14 16 18 20
Довжина приміщення — 10 м

50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +
100 ± + + + + + + + +
120 – ± + + + + + + +
150 – ± + + + + + + +
200 – ± + + + + + + +

Довжина приміщення — 20 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +

100 + + ± + + + + + +
120 ± ± – ± + + + + +
150 ± – – ± + + + + +
200 ± – – ± + + + + +

Довжина приміщення — 30 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +

100 + + + + ± + + + +
120 + + + ± – ± + + +
150 + + ± – – ± + + +
200 + ± – – – ± + + +

Довжина приміщення — 40 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + ± +

100 + + + + + ± ± – ±
120 + + + + ± – – – ±
150 + + + ± – – – – ±
200 + + ± – – – – – ±

Довжина приміщення — 50 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +

100 + + + + + + + ± ±
120 + + + + + ± ± – –
150 + + + + ± – – – –
200 + + + ± – – – – –

Довжина приміщення — 60 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +

100 + + + + + + + + +
120 + + + + + + + ± ±
150 + + + + + ± ± – –
200 + + + + ± - – – –

Довжина приміщення — 70 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +

100 + + + + + + + + +
120 + + + + + + + + ±
150 + + + + + + ± ± –
200 + + + + + ± – – –

Довжина приміщення — 80 м
50, 60, 75, 86 + + + + + + + + +

100 + + + + + + + + +
120 + + + + + + + + +
150 + + + + + + + ± ±
200 + + + + + + ± – –

°)

°)

°)
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Грильято GLK 15/10

Підвісна стеля грильято GLK 15/10 — надзвичайно практичне і довговічне рішення. Ззовні підвісні системи 
класичний грильято і грильято GLK 15/10 практично не відрізняються. Головною конструктивною перева-
гою цієї моделі є те, що решітка розміром 600х600 мм встановлюється в класичний каркас для модульної 
стелі.

Проста і всім знайома конструкція дозволяє точно, легко і без помилок змонтувати каркас із Т-профілів.

Кожна решітка може зніматися без перешкод і встановлюватися на місце без порушення геометрії стелі.

Каркас із Т-профілів має кращу несучу здатність, ніж каркас стелі класичний грильято.

Переваги:
• Ідеальна геометрія;
• Легкий монтаж та демонтаж;
• Запас несучої здатності;
• Довговічність та практичність.

Виготовлено з оцинкованої сталі з полімерним покриттям.

Грильято GLK 15/10

Можливі розміри (мм):
50х50; 60х60; 75х75; 86х86; 100х100; 

120х120; 150х150; 200х200.

Кольори:
будь-який колір за шкалою RAL,  

а також імітація різних порід дерева, 
металів, каменю.
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Пірамідальний грильято

45

Архітектура базується на мистецтві складання простих геометричних фігур, таких як коло, ромб, квадрат 
і т.д. Піраміда теж відноситься до класики. Єгипетські піраміди досі дивують і хвилюють людей.

Компанія KRAFT пропонує підвісні стелі грильято у формі оберненої піраміди. Ця система збирається  за 
схемою стелі класичного грильято. Пірамідальна модифікація дозволяє максимально приховати інженерні 
комунікації. Використовуючи однаковий розмір гратки, підвісні стелі цього типу перекривають до 90% 
більше стельового простіру, ніж класичний грильято.

Пірамідальний грильято

Можливі розміри (мм):
100х100; 120х120; 150х150; 200х200.

Кольори:
будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.
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Пірамідальний грильято: схема монтажу

1   Основний профіль грильято довжиною 2400 мм. 

2   Модуль грильято (складається з нижнього та верхнього профілів). 

3   Повздовжній профіль грильято довжиною 600 мм.

4   Пристінний L-профіль довжиною 3000 мм.

5   Підвіс (дріт з гаком, дріт з вушком, розжимна пружина).

6   З'єднувальний елемент для основних профілів довжиною 2400 мм.

• Використовувати тільки металеві дюбелі для кріплення підвісів.
• Відстань 600 мм між основними рейками 2400 мм.
• Відстань між підвісами не більш ніж 1000 мм.
• Будь які світильники, окрім KRAFT LED, обов’язково повинні мати 

окремий підвіс.
• Додаткові комунікації також повинні мати окремі кріплення до стелі.
• Монтаж будь-якого грильято слід довіряти фахівцям.

Корисні поради щодо монтажу  
пірамідального грильято:
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Використовуються 3 нижніх  
та 3 верхніх профіля на сегмент. 

Прозорість стелі складає 75%. 
Еквівалент стелі з класичного 

грильято 100х100 мм.

Використовуються 4 нижніх  
та 4 верхніх профіля на сегмент. 
Прозорість стелі складає 58%. 
Еквівалент стелі з класичного 
грильято 75х75 мм.

* Точний розрахунок пристінного L-профілю рекомендується робити при наявності периметра приміщення

 Використовуються 5нижніх та 5 верхніх  
профіля на сегмент. Прозорість стелі  

складає 50%.  Еквівалент стелі  
з класичного грильято 50х50 мм.

Модуль 150x150 мм

Модуль 120x120 мм

Модуль 100x100 мм

Розрахунок системи класичного/пірамідального грильято
на 1 м2 підвісной стелі

Пірамідальний грильято: модулі і комплектація 

Назва Од. виміру 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Модуль грильято  
600х600 мм

шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Нижній профіль  
600 мм

шт. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56

Верхній профіль 
600 мм

шт. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56

Основний профіль 
грильято  2400 мм

шт. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Повздовжній профіль 
грильято 600 мм шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

З'єднувальний 
елемет шт. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Підвіс (дріт з вушком/
гачком,  розжимна 
пружина) крок 1000 мм

комплект 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Пристінний L-профіль 
3000 мм

шт. 0,216*
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Грильято GLK 15/15

Переваги над всіма відомими системами грильято
• Міцність системи обумовлена профілем Fortis T-15.
• Легкість монтажу. Т-15 профіль дуже легко монтувати.
• Класична модульна стеля 600х600 мм.
• Зовнішній профіль грильято GLK має ширину 15 мм,
• профіль Fortis T-15 теж 15 мм = GLK 15/15.
• Профіль Т-15 забезпечує ідеальну геометрію стелі.
• Кожен модуль можна легко підняти для обслуговування комунікацій.
• Стеля має монолітний вигляд

Грильято GLK 15/15

Можливі розміри (мм):
50х50; 60х60; 75х75; 86х86; 100х100; 120х120; 150х150; 200х200.

Кольори:
будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.
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Грильято GLK 15/15: схема монтажу

1   Основний Т-профіль довжиною 3600 мм. 

2   Поперечний Т-профіль довжиною 1200 мм.

3   Повздовжній Т-профіль довжиною 600 мм.

4   Пристінний L-профіль довжиною 3000 мм. 

5   Підвіс (дріт з гаком, дріт з вушком, розжимна пружина).

6   Модуль грильято GLK 15/15.

7   Обрамляючий профіль модуля грильято GLK 15/15.

• Використовувати тільки металеві дюбелі для кріплення підвісів.
• Відстань 1200 мм між основними профілями 3600 мм.
• Відстань між підвісами не більш 1200 мм.
• Будь які світильники, окрім KRAFT LED, обов’язково  

повинні мати окремий підвіс.
• Додаткові комунікації також повинні мати окремі кріплення  

до стелі.
• Монтаж будь-якого грильято слід довіряти фахівцям.

Корисні поради щодо монтажу грильято GLK 15/15:
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Розрахунок системи грильято GLK-15 на 1 м2 підвісної стелі

Грильято GLK 15/15: комплектація

Назва Од. виміру 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Модуль грильято  
GLK-15 600х600 мм шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Нижній профіль 
600 мм

шт. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56

Верхній профіль  
600 мм

шт. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56

Торцевий 
елемент 600 мм шт. 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12

Основний профіль T-15   
3600 мм шт. 0,464 0,464 0,464 0,464 0,232 0,232 0,232 0,232

Повздовжній профіль 
Т-15 1200 мм шт. — — — — 1,4 1,4 1,4 1,4

Поперечний профіль  
Т-15 600 мм шт. 2,8 2,8 2,8 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4

Підвіс (дріт з вушком/
гачком, розжимна 
пружина)  
крок 1000 mm

комплект 1,4 1,4 1,4 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Пристіний L-профіль   
3000 mm

шт. 0,216*

* Точний розрахунок пристінного L-профіля рекомендується робити маючи реальний периметр приміщення.
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Переваги над всіма відомими системами грильято
• Міцність системи досягається завдяки використанню Т-профіля.
• Легкий монтаж — такий самий, як і монтаж класичної підвісної стелі.
• Ідеальна геометрія стелі обумовлена несучою конструкцією.
• Модулі легко знімаються, відкриваючи доступ у застельовий простір.
• Модуль прямокутного типу має орігінальний зовнішній вигляд.
• Візуально розширює простір приміщення.

Будь-яка комбінація розмірів від 50 до 300 мм

Можливі розміри (мм):
50х300, 60х300, 100х300.

Кольори:
базові кольори: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7024.
Будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.

Грильято жалюзі

Грильято жалюзі
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Дворівневий грильято

Дворівневий грильято — це один з засобів придати стелі індівідуальність. Для цього 
використовуються нижні та верхні профілі різной висоти, завдяки чому стеля набуває 
додаткового об'єму. Таку комбінацію можна використовувати з будь-яким типом грильято.
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Схема «Штрих-код» на базі класичного грильято

Схема «Інь-Янь» на базі пірамідального грильято

Схема «Вишиванка» на базі пірамідального грильято

Схема «День/нічь» Схема «Хрестики-нолики»

Дизайнерські схеми грильято
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Кубоподiбна рейка KRAFT3

Це нове рішення в дизайні, що дозволяє значно подовжити або розширити будь-яке  
приміщення. Завдяки великому асортименту розмірів рішення KRAFT3 досягаються 
різноманітні рельєфні ефекти. Відмінні функціональні характеристики конструкції 
отримуються завдяки міцному поєднанню зовнішніх кубоподібних профілів з несучою 
траверсою.

Підвісна стеля KRAFT3

Кольори:
базові кольори: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 7024, RAL 8017.
Будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.
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Кубоподiбна рейка KRAFT3

• Сучасний дизайн.
• Різноманіття кольорів та розмірів.
• Багаторівневі рішення.
• Міцний і легкий монтаж.
• Сумісність з KRAFT LED.
• Монтаж будь-якої рейки слід довіряти фахівцям.

Тільки в нас є можливість виробництва рейки  
будь-якої довжини під потреби дизайну.

Переваги:



67www.kraftds.com

Кубоподiбна рейка KRAFT3

Розрахунок кубоподібної рейки на 1 м2 підвісної стелі

Можливi розмiри кубоподібної рейки

Модуль мм 50 100 150 200 250 300

Ширина 35 mm м. п. 20 10 6,67 5 4 3,35

Ширина 88 мм м. п. — 10 6,67 5 4 3,35

Пiдвiс шт. 1,5 1,25 1,25 1,25 1 1

Стрингер  
4000 мм 

шт. 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
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Пластинчаста рейка типу «жалюзі»

Такий тип підвісної стелі ще називають «екранною» або «пластинчастою». Конструктивно стеля складається 
з вертикальних пластин, закріплених на несучій траверсі. Оригінальна система кріплення пластин дозволяє 
значно скоротити час монтажу, а також надає легкий доступ до комунікацій в застельовому просторі.
Багаторівневі рішення з різним кроком пластин надають необмежені можливості для дизайну і додадуть 
індивідуальність будь-якому приміщенню.

Рейкова підвісна стеля типу «жалюзі»

ЕКРАННА СТЕЛЯ НА БАЗІ ПЛАСТИНЧАСТОЇ РЕЙКИ

Кольори:
базові кольори: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 7024, RAL 8017.
Будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.
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Переваги
• Сучасний дизайн.
• Різноманіття кольорів і розмірів.
• Індивідуальний дизайн вигину закінчень рейки
• Багаторівневі рішення.
• Міцний і легкий монтаж.

Тільки у нас є можливість виробництва 
рейки будь-якої довжини під потреби дизайну.

Пластинчаста рейка типу «жалюзі»
ЕКРАННА СТЕЛЯ НА БАЗІ ПЛАСТИНЧАСТОЇ РЕЙКИ
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Розрахунок рейки «жалюзі» на 1 м2 підвісної стелі
Модуль мм 50 (52 мм) 100 (104 мм) 150 (156 мм) 200 (208 мм)

Рейка «жалюзі» м. п. 20 10 6,67 5

Підвіс шт. 1,5 1,25 1,25 1,25

Стрингер  
4000 мм

шт. 0,32 0,32 0,32 0,32

Можливі розміри рейки «жалюзі»
52 mm

100–150 мм

Наше обладнання дозволяє виконати будь-який вигин закінчення рейки

Пластинчаста рейка типу «жалюзі»
ЕКРАННА СТЕЛЯ НА БАЗІ ПЛАСТИНЧАСТОЇ РЕЙКИ
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KRAFT Ral & Wood

Вся продукція компанії KRAFT випускається в п'яти базових кольорах:
• RAL 9003 (білий)
• RAL 9005 (чорний)
• RAL 9006 (сірий металік)
• RAL 7024 (графітовий чорний)
• RAL 8017 (шоколадний)

Компанія KRAFT може виготовляти продукцію в будь-якому кольорі за шкалою RAL.

Ми використовуємо оцинковану сталь з полімерним покриттям провідних світових виробників. 
Нанесення порошкових фарб на металеву поверхню забезпечує рівномірне, якісне и стійке по-
криття. Оскільки продукція фарбується у промислових умовах, це дозволяє забезпечити стабільну 
якість і ідеальну відповідність кольору по шкалі RAL. Полімерне покриття підвищує антикорозійні 
властивості систем.

Ми пропонуємо всі можливі відтінки і фактури дерева, які існують на нашій планеті. Розвиток 
сучасних технологій дозволяє створювати навіть ті текстури, яких не існуює у природі. Наші 
клієнти мають можливість отримати всі види продуктів KRAFT з якісною імітацією текстури 
деревини. Рішення KRAFT Wood на відміну від натурального дерева довговічні і не вимагають 
регулярного догляду. При цьому можна сміливо заявляти про те, що жодне дерево не 
постраждало. Таким чином, ми вносимо свій опосередкований внесок у справу захисту 
навколишнього середовища.
* виготовляється на замовлення, від 100 м²

Переваги:
• Широкі дизайнерські можливості
• Пожежна безпека
• Легкість конструкції
• Екологічність

Кольори
KRAFT Wood*
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Системні рішення підвісної стелі Металеві касети

НОВИНКА 2018! 
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Металеві касети KRAFT

5, 10, 15 мм
Т-профіль

Металева касета

Розширюємо можливості для дизайну. 
З другого кварталу 2018 р. ми починаємо виробництво металевих касет для підвісних стель  
з несучою конструкцією з Т-профіля. Завдяки різним висотам касет ви маєте можливість ство-
рити оригінальний багаторівневий дизайн своєї стелі. До того ж касети легко встановлюють-
ся і знімаються і не потребують регулярного догляду.

Металеві касети KRAFT

Можливі розміри:
600х600 мм.

Кольори:
базові кольори: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 7024, RAL 8017
Будь-який колір за шкалою RAL, а також імітація різних порід дерева, металів, каменю.
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Системні рішення підвісної стелі Медицина

KRAFT-MED T-15, T-24

MEDI-KRAFT 
металеві касети для 
медичних закладів
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KRAFT-MED
KRAFT MED — ЦЕ ЯКІСНІ Т-ПРОФІЛІ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ МОДУЛЬНОГО ТИПУ З БАКТЕРИЦИДНИМИ ТА 
АНТИКОРОЗІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. ПРОФІЛІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ 
AKZONOBEL ANTI-BACTERIAL. ВСІ ПОВЕРХНІ МАЮТЬ ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ, ЩО НЕ ПІДТРИМУЄ РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ.

Профілі KRAFT-MED мають наступні ключові характеристики:
• відповідають європейським стандартам EN 13964:2004+A1:2006;
• система не виділяє тверді виважені частки у повітря;
• профілі запобігають розмноженню бактерій;
• легко піддаються вологому прибиранню з використанням миючих засобів;
• вологостійкість RH 100%. Можливе встановлення у вологих приміщеннях;
• гарантія 5 років;
• повна сумістність з профілями NOVA, FORTIS, HD, RH100;
• витончений, легкий та естетичний вигляд при використанні профілю Т-15;
• кольорове різноманіття за вимогами специфікації медичного закладу;
• наявність європейських та українських протоколів випробувань навантажувальних 

характеристик та протоколів медичних випробувань систем KRAFT

Якість, підтверджена лабораторними випробуваннями.

У приміщеннях медичних закладів дуже важливо не допустити виникнення інфекцій. 
Всі елементи стелі повинні мати захисний шар спеціальної фарби, яка не підтримує 
розмноження бактерій, цвілі та дріжджових грибів.

Підвісні системи KRAFT MED виготовлені з оцинкованої сталі, пофарбовані спеціальною 
фарбою з бактерицидними властивостями. Т-профіль KRAFT MED запобігає розмноженню 
бактерій, тому може бути встановлений в будь-яких приміщеннях медичних закладів.

Ширина Т-профіля складає 15 або 24 мм

MEDI-KRAFT

MEDI-KRAFT
Це спеціальний продукт для операційних, лабораторних та 
інших медичних приміщень з високими вимогами щодо гігієни. 
MEDI-KRAFT відповідає класу 3 за класифікацією ISO, тобто:
• забезпечує повну герметичність завдяки системі Clip-in
• рівно та гладка поверхня не створює умов для затримання 

бруду з одного боку, а бактерицидне покриття позбавляє 
бактерії можливості розмножуватись;

• MEDI-KRAFT дозволяє мити стелю під тиском;
• забезпечує легкий доступ до комунікацій;
• колір за вашим бажанням за шкалою RAL.

MEDI-KRAFT виготовляється з високоякісної оцинкованої сталі. 
Фарбують продукт електростатичним методом (порошкова 
фарба). Можливе нанесення фарби з обох сторін, що підвищує 
антикорозійні властивості стелі до RH100.

Розміри (мм): 600x600, 300x300, 300x600, 600x1200.
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Системні рішення підвісної стелі Сертифікати

ПРОТОКОЛИ  
ТА ВИПРОБУВАННЯ 

Вся продукція KRAFT 
проходить необхідні 
випробування. Якість 
продукції KRAFT підтверджена 
сертифікатами України  
та Європейського союзу.
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