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Kino

Kjer se srečata akcija in romantika.

Uresničujemo vaše sanje.

Akcija sreča

Bolje ne gre:
Duo’Tech kot predelna stena kinodvoran – z neverjetno visoko zvočno izolacijo!
Prihranek prostora z vitko rešitvijo pri hkratno zvišanih vrednostih zvočne izolacije, predvsem v območju nizkih frekvenc.
Rigips Duo’Tech ustvari tišino tam, kjer jo potrebujete!
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Za konkreten projekt izgradnje kinodvoran je Rigips Austria na inštitutu TGM
Dunaj, skupaj s projektanti in investitorjem razvil stensko konstrukcijo, ki ponuja
do sedaj še nepoznano raven kinematografskega predvajanja.
S pomočjo domiselne kombinacije podkonstrukcije iz Rigips profilov in Duo‘Tech
plošč je bila dosežena in izmerjena zvočna izolativnost v vrednosti 83 dB.
Najnovejše meritve zvoka so pokazale, da celo hrup v nizkofrekvenčnem območju, ne more biti moteč. S tem je dokazano, da lahko užitek ob gledanju filmov ostane tam, kamor spada.
To pomeni: poljubljanje na platnu ne bo moteno z zvoki silovite akcije v sosednji kinodvorani.

Zvočna izolativnost R v dB

Kinodvorane morajo izpolnjevati posebne zahteve glede zvočne izolacije in prostorske akustike.
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Terčni pas srednjih frekvenc v Hz
----- zamaknjena referenčna krivulja

Tudi pri „5D“:
Aquaroc izstopa iz povprečja
Cementno vezana plošča se odlikuje zaradi svojih enkratnih lastnosti tam, kjer mavčne plošče dosežejo meje svoje uporabnosti.
Rigips Aquaroc plošča je primerna predvsem za kuhinjske obrate,
za restavracije v območju kinematografskih centrov in tudi za
močno obremenjena območja in hodnike.
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Prepustite se mirno valovom doživetja:
Stropovi iz luknjičastih plošč odpirajo vaše zamisli !
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GYPTONE BIG CURVE vam ponuja izvedbo Valovitega stropa,
ki se čudovito vključi v arhitekturo prostora. S pomočjo tankih
velikoformatnih plošč lahko ustvarite velike stropne površine
brez fug – z nevidno podkonstrukcijo.
Osvetlitev prostora se lahko integrira v BIG CURVE tako,
da deluje kot naravni del stropa.
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Stopnja absorpcije zvoka αp
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Spuščen strop 45 mm, sloj mineralne volne 50 mm 1)
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Na primer Isover Akustic SSP 2
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Saint Gobain Rigips Austria GesmbH je vodilno podjetje v proizvodnji mavčnih plošč, ročnih ometov in gladilnih mas. Smo sistemski dobavitelj , ki proizvaja in dostavlja izdelke trgovinam in
izvajalcem, ki se lahko na premium kvaliteto Rigips izdelkov zanesejo.
Rigips ponuja ekologijo. Rigips plošče in praškasti proizvodi skrbijo za zdravstveno udobje, saj so
izdelani iz mavca. Mavec je povsem brez vonja in ne vsebuje oziroma ne razvija nikakršnih zdravju škodljivih substanc. Izredne lastnosti mavca dopolnjujemo z okolju prijaznim izkoriščanjem in
z okolju prijazno proizvodnjo.

Zaradi teh dejstev so vse Rigips plošče označene z IBO certifikatom.
.
Rigips klimatizira prostore
V mavčnih ploščah se nahaja veliko število zračnih por, ki lahko ob začasni povečani vlažnosti to vlago sprejmejo vase in jo hranijo.
Ob upadanju relativne zračne vlage v prostoru, pa vlaga iz teh por prehaja nazaj v prostor. S tem nenehno regulirajo klimo v zraku.
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Rigips kot Vaš partner s kompetencami

Najpomembnejša je varnost
Varnost je osnovna potreba vsakega človeka. K uresničitvi te potrebe lahko aktivno pripomoremo. Rigips je kot sistemski proizvajalec
vseh sestavnih delov nenosilnih notranjih sten dosegel prag evropskega testa (ETA 12-0039) in je pridobil v letu 2012 evropsko tehnično soglasje za nenosilne notranje stene.
Rigips sisteme testirajo avtorizirani in priznani instituti za raziskavo materialov in konstrukcij, ki jim izdajajo tudi dovoljenja za uporabo.
Projektanti, statiki in gradbeni fiziki se lahko zanesejo, da imajo v svojem obsegu odgovornosti opravka z zaupanja vrednim proizvajalcem (partnerjem).

Želite vedeti več o tem? Vas zanimajo (p)osebne rešitve ? Obrnite se na nas:
Tehnični svetovalec • Technical Adviser
Tel: +386 (0)1 500 18 10 • Fax: +386 (0)1 500 18 15
Mobile: +386 (0)41 721 666
email: korosec@rigips.com • office.slo@rigips.com

Darko Pongrac

Tehnični svetovalec • Technical Adviser
Tel: +386 (0)1 500 18 10 • Fax: +386 (0)1 500 18 15
Mobile: +386 (0)41 684 112
email: pongrac@rigips.com • office.slo@rigips.com

Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 18 10
Fax: 01 500 18 15
office.slo@rigips.com
www.rigips.si

Saint-Gobain Rigips Austria, družba z omejenim jamstvom, sedež fitme: Bad Aussee

Tiskarske napake in tehn.
spremembe pridržane.

Aleš Korošec

