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ÁoPw ÁIÀ ½pIw

oTµÃ±Ã¶ 600» 1200 ,3600 jnHkºITwH Ï¼ö ¾w nj » ½j¼M (®§{ T) ÁoPw Rn¼Å ¾M ´TvÃw ¸ÄH ÁIÀ½pIw

ÁpIw oÄp ÁHo]H ,IÀ ½pIw Ì¼º ¸ÄH ÁI¿TºH » HkTMH nj (Click) ÂÄ¼z¨ ÏI~UH ÁIÀ ¾ºIMp j¼]» .kº¼{ Â¶ kÃ²¼U

.kÄIµº Â¶ ·IwA » ÍÄow Hn

T3600 Â±ÅH ½pIw

Â±ÅH þ£w ¾M ¾\ÃTº nj » qÄ»A ¾M Hn JlI¨ þ£w nIM ÏI£TºH ¾ÿÃË» » ½jHj ®Ã§zU Hn ÁpIwoÄp Â±ÅH Eq] ,½pIw ¸ÄH

ÏI~UH S¿] ÂÄIÀ fHn¼w » T1200 ÂøoÎ ÁIÀ½pIw ÏI~UH S¿] ÂÄIÀýI§{ ,®ÃÎ»oQ ¸ÄH Á»n oM .jnHj ½k¿ø ¾M

.jnHj j¼]» qÄ»A

T1200  ÂøoÎ ½pIw

  .k¹¨ Â¶ ®~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn  T3600 ÁIÀ ½pIw ,ÂøoÎ ½pIw ¸ÄH

 T600  ÂøoÎ ½pIw

.k¹¨ Â¶ ®~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn T1200 ÂøoÎ ÁIÀ ½pIw ,½pIw ¸ÄH

pHoU ½pI@w

»j nj pHoU ½pIw .k¹¨Â@¶ }hz¶ Hn þ£w pHoU » ½k{ ®~T¶ nH¼Äj ¾M ,þ£w » nH¼Äj ¥oTz¶ ®~Î nj ½pIw ¸ÄH

 jI\ÄH nH¼Äj ¾M ÏI~UH ®d¶ nj Â¹ÃGqU nIÃ{ ¦Ä ,nHj ¾ÄIw ôi Ì¼º .j¼{ Â¶ ¾GHnH ¾ÄIw ôi ÁHnHj » ½jIw Ì¼º

.j»n Â¶ nI¨ ¾M ½k{ ÁnI¨ Â{I¨ b¼õw Á»n oM ÓIL²Iü » ½jo¨

(HT90)Âÿ£w ÏI~UH ¾÷õ¤

  .j¼{ Â¶ ½jIÿTwH Â±ÅH þ£w ¾M qÄ»A ÏI~UH S¿] ¾÷õ¤ ¸ÄH pH

´ÃÊ¹U ®MI¤ o¹Î IM qÄ»A

 (oTµÃ±Ã¶ 4 oõ¤ ¾M) ½qÃºH¼²I¬ Ï¼Tÿ¶ ®¶I{ qÄ»A I¿ºA ¸ÄoU Ï¼µ÷¶ ¾¨ jnHj j¼]» Âÿ±Th¶ ÁIÀqÄ»A nITiIw ¸ÄH ÁHoM

.SwH ´ÃÊ¹U ®MI¤ ÂºIwA ¾M o¹Î ¸ÄH pH ½jIÿTwH IM qÄ»A ÌIÿUnH .k{IM Â¶ (®M»j o¹Î) ´ÃÊ¹U o¹Î »

nIM qÄ»A ½oÃ¬ » ¡I\¹w

¦Ä IU ÁIÀnIM ÁHoM .jjo¬ Â¶ ½jIÿTwH ¦Lz¶ JlI¨ þ£w pH ... » ¼±MIU oÃÊº ÂÄIÃ{H ·j¼µº ·HqÄ»A S¿] RI÷õ¤ ¸ÄH pH

.j¼{ Â¶ ½jIÿTwH qÄ»A ½oÃ¬ pH ³o¬¼±Ã¨ »j IU » ¡I\¹w pH ³o¬¼±Ã¨

®ÄIU ½oÃ¬

nj IÀ®ÄIU ,¾÷õ¤ ¸ÄH pH ½jIÿTwH IM .j¼{ Â¶ ½jIÿTwH ¾§L{ ®iHj nj IÀ®ÄIU ¸T{Hj ¾«º SMIY S¿] ¾÷õ¤ ¸ÄH pH

 ½sÄ» ¾M) kºoÃ¬ Â¶ nHo¤ kÄk{ ÁIÀjIM ·Hn¼¨ » xp» Æo÷¶ nj ¾¨ ÂºI¶p IÄ » ¾²q²p kÄk{ ÁIÀ·I§U ³I«¹À

S¶Ihò » ½pIw Ì¼º ¾M ¾]¼U IM » þ±Th¶ ÌH¼ºH nj ®ÄIU ÁIÀ½oÃ¬ .k¹ºI¶ Â¶ SMIY j¼i ÁI] nj ,(¦Lw ÁIÀ ®ÄIU

kº¼{ Â¶ kÃ²¼U ®ÄIU
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Âÿ£w ÁIÀ ®ÄIU

 ¾M » kÃ²¼@U ýH.³H.ÁH ýI¹¨ » ·HoÄH ýI¹¨ ÁIÀ S¨o{ ôw¼U Áq±Î » Âºk÷¶ ,Â`¬ ÌH¼ºH nj u¹] ÈId² ¾M » ½j¼M oTµÃTºIw 60x 60 jI÷MH ÁHnHj Âÿ£w ÁIÀ®ÄIU

 .kºjo¬ Â¶ ¾òoø nHpIM 

Â`¬ ÁIÀ®ÄIU ÌH¼ºH

 (R¼Å JlI]) ¦ÃTw¼¨A » (R¼Å JlI] |H¼i k¤IÎ) ½jIw Ì¼º »j nj » oTµÃTºIw  60x 60 jI÷MH ¾M IÀ ®ÄIU ¸ÄH

.k{IM Â¶   nHj ¾L² » ýIÅ ¾L² Rn¼Å »j ¾M Â`¬ ÁIÀ®ÄIU ¾L² .kºjo¬ Â¶ kÃ²¼U

 ½jIw ÁIÀ ®ÄIU

:kº¼{ Â¶ ¾òoø » kÃ²¼U ®Äl ÌH¼ºH nj » ½j¼M R¼Å Jm] SÃÅIi k¤IÎ » fHn¼w ·»kM ½jIw ÁIÀ ®ÄIU

kÃÿw ½k{ ªºn     

(®ÄIU SzQ nj ³¼Ã¹Ã¶¼²A y¨»n IM IÄ » ®ÄIU Á»n oM PVC y¨»n IM ) nHj y¨»n     

j¼]» (·I¶C¼U IÄ Â§U Rn¼Å ¾M) ³¼Ã¹Ã¶¼@²A » PVC ÁIÀ y¨»n pH ¦Ä o@À IM IÄ y¨»n ·»kM Rn¼Å ¾M ½jIw ÁIÀ ®ÄIU ¾GHnH ·I§@¶H ,Áo@Tz¶ JIhTºH oM I¹M

 .kMIÄ yÄHqÎH SM¼ön oMHoM nj ®ÄIU S¶»I£¶ jjo¬ Â¶ WøIM ¾¨ j¼µº kÃ²¼U qÃº (MR) SM¼ön oMHoM nj ³»I£¶ ÁIÀ®¹Q IM Hn ½jIw ÁIÀ®ÄIU ·H¼U Â¶ ¸Ã¹`µÀ .jnHj

  ¦ÃTw¼¨A ÁIÀ ®ÄIU

 SzQ ÁIñÎ ¾M ®ÄIU Á»n ÁIÀ fHn¼w ¢Äoö pH R¼Å SÄHkÀ ®Ã²j ¾M RIdÿÅ ¸ÄH .k{IM Â¶ I¿ºA Á¯IM R¼Å Jm] SÃ±MI¤ ,¦ÃTw¼¨A ÁIÀ ®ÄIU Â±ÅH Â¬sÄ»

yÄHqÎH Â¿]¼U ®MI¤ ·HqÃ¶ ¾M R¼Å Jm] ,®ÄIU SzQ oM ª¹w ´zQ ¾Ä¯ pH ½jIÿTwH Rn¼Å nj .k¹ÄIµº Â¶ ¦±¿Tv¶ Hn ÂU¼Å ZH¼¶H pH ÂzhM ,JlI¨ þ£w

 jn¼¶ Â{p¼¶A ÁIÀIñÎ » nI¨ oUIÎj ,©nqM ÁIÀ ½I«{»oÎ ,IÀ ¦ºIM ,IÀoUIFU Âÿ¶A ,IÀIµ¹Ãw oÃÊº ÂÄIÀ·IµTiIw nj ÓIL²Iü ¦ÃTw¼¨A ÁIÀ®ÄIU .     SÎIÄ kÀH¼i

:kº¼{ Â¶ kÃ²¼U ®Äl bo{ ¾M þ±Th¶ R¼@Å Jm] ÁIÀ ½jn IM ¦ÃTw¼¨A ÁIÀ®ÄIU .kºoÃ¬ Â¶ nHo¤ ½jIÿTwH

6/18 Ïk¶     

 8/18 Ïk¶     

8/12/36 Ïk¶     

 8/12/50 Ïk¶     

 12/25 Ïk¶     

SzQ nj uÃ±Î ¾Ä¯ ÁHnHj IÀ®ÄIU ¸ÄH .j¼{ Â¶ ¾òoø » kÃ²¼U (kÃÿw ½k{ ªºn IÄ ½jIw Rn¼Å ¾M) y¨»n ·»kM IÄ PVC y¨»n IM ¦ÃTw¼¨A ÁIÀ ®ÄIU

yÄHqÎH WøIM ·A Â§z¶ ªºn ½sÄ» ¾M ¾¨ ½j¼M Â§z¶ IÄ kÃÿw uÃ±Î ¾Ä¯ ªºn .k¹{IM Â¶ (Âºk÷¶ ´zQ RHnl nIzTºH » ÁqÄn»oÎ pH ÁoÃ¬¼±] S¿]) ®ÄIU

 .jjo¬ Â¶ IñÎ ®¨ ¾\ÃTº nj » IÀ ®ÄIU ÂÄILÄp

**

*

 cõw kÅnj

½k{ fHn¼w

®ÄIU ·p» jI÷MHS¶Ihò ªºn  

þÄnI@÷U

 nj S¶»I£¶

SM¼ön oMHoM

 nj S¶»I£¶

¢Äoe oMHoM

براي اطالعات بیشتر به دفترچه �بهسازي صوتی ساختمان با کناف ایران� مراجعه فرمایید. **

تایل هاي لبه دار فقط در ضخامت 12/5 میلیمتر تولید و عرضه می گردند.*

 ¾L² Ì¼º

18 mm

6 mm
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½jIw Â`¬ ®ÄIU

kÅnj 0

2

7/7 kg/m  

60x 60 cm

9/5 » 12/5 mm 

 kÃÿw 

% 60 IU 

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

18 mm

6 mm

تایل گچی ساده بدون سوراخ (فاقد خاصیت جذب صوت) و در انواع رنگ 
شده یا روکش دار عرضه می شوند. تایل هاي با روکش PVC آنتی استاتیک  
سفید، که ویژگی این گونه تایل ها امکان تمیزکاري آنها (با توجه به جنس

روکش) می باشد.
از تایل ها با الیه آلومینیوم در پشت می توان در مکان هایی که احتمال
تعرق و ریزش آب بر پشت تایل وجود دارد (مانند محل عبور لوله هاي 
تاسیساتی و مناطق مرطوب و شرجی) در صورتى که دما و رطوبت (حین 
نصب و در دوره بهره بردارى) به وسیله سیستم تهویه مطبوع کنترل شده 

باشد، استفاده نمود. 
تایل هاي رنگ شده با رنگ آکرلیک سفید، آنتی استاتیک و ضد باکتري پوشیده 
شده اند که رنگ مورد استفاده در این نوع تایل ها از رشد میکروارگانیسم هاي 
موجود در محیط بر روي سطح تایل جلوگیري می نماید و از نظر هزینه

گزینه مناسبی جهت پوشش سقف هاي کاذب شبکه اي می باشد. 



(ÁH ½oÄHj _ºIQ) 6/18 Ïk¶ ¦ÃTw¼¨A Â`¬ ®ÄIU
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(oÄp ÁIÀnHj¼µº ¢MIõ@¶) R¼Å Jm@] SÃÅI@i ÁHnHj ®@ÄI@U Ì¼@º ¸ÄH

 6 mm o@õ¤ ¾M Â@ÄIÀ½oÄHj ®§@{ ¾M ®ÄI@U Á»n ÁIÀfHn¼w .k@{IM Â¶

 .k{IMÂ¶ 18 mm o«Äk§Ä pH IÀfHn¼w ¸ÄH q¨o¶ ¾M q¨o¶ ¾±ÅIÎ ¾¨ ½j¼M

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

250 1000 4000

منحنى جذب صوت تایل 

فرکانس (هرتز)

وت
 ص

ذب
 ج

ب
ضری

بدون عایق پشم سنگ
فاصله آزاد از سقف = 40 سانتى متر

w = 0/50

NRC = 0/45

s ضریب جذب صوت در هر فرکانس =
میانگین ضریب جذب صوت در بازه 1/3 اکتاو =

نمودار مبنا =
p

s p Refrence curve

Refrence curve

18 mm

6 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 

18 mm

6 mm

تا %50سفید% 8/7 9/5 mm 7 kg/m2 



(ÁH ½oÄHj _ºIQ) 8/12/36 Ïk¶ ¦ÃTw¼¨A Â`¬ ®ÄIU
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.k{IM Â¶ (oÄp ÁIÀnHj¼µº ¢MIõ¶) R¼Å Jm] SÃÅIi ÁHnHj ®ÄIU Ì¼º ¸ÄH

½j¼M 12 mm » 8 mm oõ¤ ¾M ÂÄIÀ½oÄHj ®§{ ¾M ®ÄIU Á»n ÁIÀfHn¼w

 .k{IM Â¶ 36mm o«Äk§Ä pH IÀfHn¼w ¸ÄH q¨o¶ ¾M q¨o¶ ¾±ÅIÎ ¾¨

منحنى جذب صوت تایل 

بدون عایق پشم سنگ
فاصله آزاد از سقف = 40 سانتى متر

w = 0/60

NRC = 0/60

وت
 ص

ذب
 ج

ب
ضری

فرکانس (هرتز)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

250 1000 4000

s p Refrence curve

نمودار مبنا =

s ضریب جذب صوت در هر فرکانس =
pمیانگین ضریب جذب صوت در بازه 1/3 اکتاو =

Refrence curve

36 mm

12 mm

8 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 

18 mm

6 mm

تا %50سفید% 12/6 9/5 mm 6/7 kg/m2 

 



(ÁH ½oÄHj _ºIQ) 8/12/50 Ïk¶ ¦ÃTw¼¨A Â`¬ ®ÄIU
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(oÄp ÁIÀnHj¼µº ¢MIõ¶) R¼@Å Jm@] SÃÅI@i ÁHnHj ®@ÄIU Ì¼@º ¸@ÄH

 » 8 mm oõ¤ ¾M Â@ÄIÀ½oÄHj ®§{ ¾M ®ÄIU Á»n ÁIÀfHn¼w .k@{IM Â¶

 o«Äk§Ä pH I@À fHn¼@w ¸ÄH q@¨o@¶ ¾M q@¨o@¶ ¾±@ÅI@Î ¾@¨ ½j¼@M 12 mm
 .k{IM Â¶ 50mm

منحنى جذب صوت تایل 

بدون عایق پشم سنگ
فاصله آزاد از سقف = 40 سانتى متر

w = 0/55

NRC = 0/55

فرکانس (هرتز)

وت
 ص

ذب
 ج

ب
ضری

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

250 1000 4000

s p Refrence curve

s ضریب جذب صوت در هر فرکانس =
pمیانگین ضریب جذب صوت در بازه 1/3 اکتاو =

Refrence curve نمودار مبنا =

50 mm

12 mm

8 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 13/1 %تا %50سفید 9/5 mm 6/7 kg/m2 

18 mm

6 mm









(ÁH ½oÄHj _ºIQ) 8/18 Ïk¶ ¦ÃTw¼¨A Â`¬ ®ÄIU
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(oÄp ÁIÀnHj¼@µ@º ¢MIõ@¶) R¼Å Jm] SÃÅI@i ÁHnHj ®@ÄI@U Ì¼@º ¸@ÄH

½j¼M 8 mm oõ¤ ¾M ÂÄIÀ½oÄHj ®§{ ¾M ®ÄIU Á»n ÁIÀfHn¼w .k@{IM Â¶

 .k{IM Â¶ 18 mm o«Äk§Ä pH IÀ fHn¼w ¸ÄH q¨o¶ ¾M q¨o¶ ¾±ÅIÎ ¾¨

منحنى جذب صوت تایل 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

250 1000 4000

فرکانس (هرتز)

وت
 ص

ذب
 ج

ب
ضری

بدون عایق پشم سنگ
فاصله آزاد از سقف = 40 سانتى متر

w = 0/60

NRC = 0/60

s p Refrence curve

s ضریب جذب صوت در هر فرکانس =
pمیانگین ضریب جذب صوت در بازه 1/3 اکتاو =

Refrence curveنمودار مبنا =

18 mm

8 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 15/5 %تا %50سفید 9/5 mm 6/5 kg/m2 

18 mm

6 mm









(Â÷Mo¶ _ºIQ) 12/25 Ïk¶ ¦ÃTw¼¨A Â`¬ ®ÄIU
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(oÄp ÁIÀnHj¼@µº ¢MIõ@¶) R¼@Å Jm@] SÃÅI@i ÁHnHj ®ÄI@U Ì¼@º ¸ÄH

 oÀ Ï¼ö ¾¨ SwH ÂÄIÀ ÍMo¶ ®§{ ¾M ®ÄIU Á»n ÁIÀ fHn¼w .k@{IM Â¶

o«Äk§Ä pH IÀ fHn¼w ¸ÄH q¨o¶ ¾M q¨o¶ ¾±ÅIÎ  » ½j¼M 12 mm ·A Í±ò

 .k{IM Â¶ 25 mm

منحنى جذب صوت تایل 

بدون عایق پشم سنگ
فاصله آزاد از سقف = 40 سانتى متر

w = 0/60

NRC = 0/60

فرکانس (هرتز)

وت
 ص

ذب
 ج

ب
ضری

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

250 1000 4000

s p Refrence curve

s ضریب جذب صوت در هر فرکانس =
pمیانگین ضریب جذب صوت در بازه 1/3 اکتاو =

Refrence curveنمودار مبنا =

25 mm

12 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 23 %تا %50سفید 9/5 mm 5/9 kg/m2 

18 mm

6 mm









6/96 Ïk¶ ¦ÃTw¼¨A Â`¬ ®ÄIU

سقف هاي کاذب مشبک کناف ایران

این نوع تایل داراى خاصیت جذب صوت (مطابق نمودار زیر) مى باشد. 
سوراخ هاى این تایل به شکل شیارهاى خطى به عرض 6mm و طول 
96mm بوده که به صورت دسته هاى 7 تایى بر روى تایل حک شده اند. 

فاصله مرکز تا مرکز هر دسته 150mm مى باشد.

6 mm

150 mm

96 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 17/85 %تا %50سفید 9/5 mm 5/8 kg/m2 

18 mm

6 mm

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

125 250 500 1000 2000 4000

بدون عایق پشم سنگ
فاصله آزاد از سقف = 40 سانتى متر

w = 0/40

NRC = 0/45

s ضریب جذب صوت در هر فرکانس =
pمیانگین ضریب جذب صوت در بازه 1/3 اکتاو =

Refrence curveنمودار مبنا =

منحنى جذب صوت تایل 

وت
 ص

ذب
 ج

ب
ضری

s p Refrence curve

فرکانس (هرتز)
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8 میلیمتر

این نوع تایل از جنس آلومینیوم با فلیس مشکى در پشت، مخصوص نصب بر 
روى سازه هاى T24 مى باشد که سطح تایل پس از نصب حدود 8 میلیمتر 
پایین تر از سپرى قرار مى گیرد. سوراخ هاى روى تایل به شکل دایره هایى به 
قطر 1/8 میلیمتر بوده که فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر 5

میلیمتر مى باشد.

5 mm

1/8 mm

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 21 % سفید و از نوع
 RAL9003

0/7 mm 

18 mm

6 mm
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تایل هاى گچى طرح دار در سقف هاى کاذب مشبک کناف کاربرد دارند. 
که  گردند  مى  عرضه  و  تولید  متفاوت  طرح  چهار  در  تایل ها  نوع  این 
قابلیت تولید این نوع تایل با پوشش آلومینیوم در پشت آن نیز وجود 
در  ساده  گچى  هاى  تایل  همانند  آلومینیوم  پوشش  با  تایل هاى  دارد. 
مکان هایى که احتمال ریزش آب ناشى از تعرق بر پشت تایل وجود دارد 
(مانند محل عبورلوله هاى تاسیساتى) و یا در مناطق مرطوب نوار شمالى 
یا جنوبى کشور در صورتى که دما و رطوبت (حین نصب و در دوره بهره 
بردارى) به وسیله سیستم تهویه مطبوع کنترل شده باشد، مورد استفاده 

قرار مى گیرند.

تایل گچى طرح دار الماس (239)

تایل گچى طرح دار یاقوت (238)

تایل گچى طرح دار حصیر (996)

nHj boö Â`¬ ÁIÀ ®ÄIU

Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

60X 60 cm 0 %60% تا 9/5 mm 7/5 kg/m2 

تایل گچى طرح دار لوزى (567)

سفید

18 mm

6 mm
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و  مخلوط  آب  با  که  مگنزیت  پودر  و  طبیعى  چوب  پشم  از  تایل ها  این 
مستحکم شده اند، تشکیل شده است. این تایل ها از استحکام باالیى در برابر 
ضربات مکانیکى، مقاوم در برابر رطوبت، داراى قابلیت رنگ پذیرى و جاذب 
صوت هستند و براى آکوستیک نمودن فضاهاى ورزشى، آموزشى، سالن هاى 
آمفى تئاتر، استخرها، ساختمان هاى ادارى و غیره بسیار مناسب مى باشند. 
این محصوالت با توجه به سطح و بافت زیبا و همچنین قابلیت رنگ پذیرى 
آن ها این امکان را به معماران و طراحان داخلى مى دهد که با آن فضاهایى 

بسیار زیبا در طیف هاى رنگى گوناگون خلق نمایند. 

سیستم هاى اجرا: 
1 - اجرا بر روى دیوار هاى داخلى: در این سیستم تایل ها به سازه هاى کناف 
که بروى دیوار نصب شده اند پیچ مى شود. پیچ ها از قبل رنگ شده تا جاى 

آن ها مشخص نشود. 

2 - اجرا به عنوان سقف کاذب: به صورت سقف ثابت و مشبک اجرا مى شود. 
سقف کاذب ثابت: مانند اجرا بر روى دیوار، تایل ها به سازهاى کناف که 

از سقف اصلى آویز گرفته شده اند، پیچ مى شود.
سقف کاذب مشبک: تایل ها به صورت وزنى در داخل شبکه سپرى که از 

سقف اصلى آویز گرفته شده، قرار مى گیرد. 

Heradesign تایل هاى پوشالى
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   AMF تایل هاى معدنى آکوستیک و مقاوم در برابر حریق

معرفى
شرکت "کناف اى. ام. اف" از مجموعه شرکت هاى گروه صنعتى کناف آلمان و یکى از بزرگترین تولیدکنندگان سقف هاى کاذب مشبک و تایل هاي معدنی در اروپا

است. مواد اولیه این نوع تایل از الیاف معدنى (پشم سنگ، خاك رس و پرلیت) تشکیل شده است. این تایل ها در طرح هاى زیبا و دکوراتیو، رنگ هاى متنوع و ابعاد  
مختلف تولید مى شوند که به طراحان و معماران آزادي عمل در طراحی و فضاسازي را مى دهد. با توجه به مزایاى بیشمار این تایل ها مى توان از آن ها در انواع فضاهاى

ادارى، تجارى، آموزشى، سالن هاى همایش، بیمارستان ها و ... استفاده نمود.  

ابعاد و شکل لبه
ابعاد استاندارد تایل ها 60x 60 سانتیمتر و از نظر شکل لبه، در دو نوع لبه صاف (SK) و لبه دار(VT-S-15F، VT-24)  تولید و عرضه مى گردند. ابعاد دیگر نیز

بر حسب سفارش، قابل تولید است. 

مزایاي تایل هاى معدنى 
AMF، قابلیت جذب صوت باال، کنترل ارتعاشات و انعکاس صوت (بر حسب نیاز) در فضاست. این تایل ها با جذب ارتعاشات مزیت اصلى تایل هاى معدنى 

مزاحم و جلوگیرى از ایجاد همهمه در فضا، محیط آرام و مطلوبى را براى کار و فعالیت ایجاد مى کنند. از دیگر مزایاى این تایل ها مى توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
   مقاومت در برابر حریق

   عایق حرارتى مناسب (با توجه به تشکیل بخش عمده اى از مواد اولیه آن ها از پشم سنگ) 
   نصب و نگهدارى آسان

   امکان دسترسى آسان به تاسیسات باالى سقف کاذب 
   صد درصد قابل بازیافت و عارى از هرگونه مواد شیمیایى مضر مانند آزبست و فرمالدهیدها

  Ecomin تایل هاى اکومین 
این تایل در دو نوع اکومین فیلیگران و اکومین پلنت تولید و عرضه مى گردد. ضریب جذب متوسط صوت در هر دو 

نوع این تایل، 0/6 است. 

:S¹±Q ¸Ã¶¼¨H » ·Ho«Ã±ÃÎ ¸Ã¶¼¨H  ÁIÀ ®ÄIUÂ§ÄqÃÎ RI~hz¶

:AMF انواع تایل هاى

ýIÅ

 

 kÃÿw 

فیلیگران

پلنت

60X 60 cm 

تا 70%

13 mm 

3/6 kg/m2 
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 ,nITwH ÁIÀ ®ÄIU Â§ÄqÃÎ RI~hz¶

:t¼UHoTwH ¸ÄIÎ » ·oUIw ¼§woÎ ¸ÄIÎ

 

 kÃÿw 

Star تایل استار

  Feinstratos تایل فاین استراتوس

Feinfresko - Saturn  تایل فاین فرسکو- ساترن

سطح این تایل داراى شیارهاى ریز و درشت نامنظم مى باشد.
ضریب متوسط جذب صوت این نوع تایل 0/6 و عایق صوتى آن 

34 دسى بل است. 

این تایل در دو نوع فاین استراتوس ساده (Fein Stratos) و
سوراخ دار (Fein Stratos micro) تولید و عرضه مى شود 
که نوع سوراخ دار این تایل خاصیت آکوستیک باالترى دارد.
0/6 است و  تایل سوراخ دار  ضریب متوسط جذب صوت در 

عایق صوتى آن 34  دسى بل است.

سایت به  لطفا  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت 
”www.amfceilings.com“ و یا به کاتالوگ
”محصوالت شرکت اي ام اف“ مراجعه فرمایید.

nHj ¾L² » ýIÅ

ÁIÀ ®ÃÎ»oQ pH ½jIÿTwH IM) ¾£Ã¤j 60

(½sÄ» Â@ÄHo]H RIÃGq] » |I@i 

این تایل در سطح خود داراى سوراخ هاى بسیار ریز مى باشد
متوسط جذب  مى بخشد. ضریب  به سقف  زیبایى خاصى  که 

صوت این نوع تایل 0/6 و عایق صوتى آن 34 دسى بل است.   

سوراخ دار

ساده

      60X 120 cm   -  60X 60 cm 

تا 95%

15 mm 

4/5 kg/m2 
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(Ultraline) زیرسازي اولتراالین

6/5

9
/5

4
1

8

14/3

معرفی 
اولتراالین یک سیستم نوین در زیرسازي فلزي سقف هاي کاذب مشبک است. تفاوت پروفیل هاي
این سیستم با سایر پروفیل هاى معمول سقف هاي شبکه اي، در فرورفتگی 8 میلیمتري
آنهاست که موجب زیبایی و ظرافت سقف می شود. پروفیل هاي این سیستم بسیار ظریف
(AMF)و باریک بوده و می توان از انواع تایل هاي سقفی لبه دار اعم از تایل هاي گچی، معدنی
و فلزي استفاده کرد. با توجه به طراحی این پروفیل ها بر اساس استاندارد ها و مشخصات ویژه

تایل هاي کناف، توصیه می گردد که این سیستم با تایل هاي کناف تکمیل گردد.

مزایا و کاربردها
مزایایى همچون سطح نهایى یکنواخت، ایجاد خطوط شبکه اى ممتد و بدون موج (با توجه به فارسی بر بودن
تقاطع ها) و نیز امکان نصب روشنایی به صورت مستقیم بر روي سقف کاذب، بدون نیاز به آویزگیري از سقف اصلی،

موجب شده است تا از این سیستم در انواع فضاهاى تجارى، ادارى، آموزشى، ورزشى و درمانی استفاده شود. 

مشخصات (ابعاد و رنگ)
این پروفیل ها در ابعاد استاندارد 3600 (به عنوان سازه اصلی)، 1200 و 600 میلیمتر به (عنوان سازه هاي فرعی)
تولید و عرضه می شوند. در حال حاضر این پروفیل ها به رنگ سطح بیرون پروفیل سفید/ سطح داخلی درز مشکی
(سفید / مشکی) تولید و عرضه می گردند. سایر ابعاد و نیز رنگ هاي دیگر شامل (سفید/ سفید) و (طوسی / مشکی)

بنا به سفارش مشتري و حجم درخواست، قابل تولید است.
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þ£w pHoU ôi¸ÃÃ÷U pH uQ pHoU ½pIw K~º T3600 Â±ÅH ÁIÀ ½pIw ÁHo]H T1200 ÂøoÎ ÁIÀ½pIw ÁHo]H

T600 ÂøoÎ ÁIÀ½pIw ÁHo]H Svzº jI\ÄH S¿] Â\ºoõ{ ÁnHm¬ ®ÄIU ¾Ã²»H þ£w ÌIÿUnH ´ÃÊ¹U ÁnHm¬ ®ÄIU ®Ãµ§U 

1234

5678

 ýI¹¨ ¾anIP§Ä JlI¨ ÁIÀ þ£w ÂÎo÷¶

,j¼i jnHkºI@TwH Â@¹Î RI~hz¶ ¾M ¾]¼U IM » ½j¼M ¦Lw nIÃvM IÀ þ£w ¸ÄH .k¹TvÀ ·HoÄH ýI¹¨ S¨o{ JlI¨ ÁIÀ þ£w ´TvÃw pH Áo«Äj Ì¼º ,¾anIP§Ä JlI¨ ÁIÀ þ£w

 » Â`¬ nHj y@¨»n RIdÿÅ ®¶I{ IÀ þ£w ¸ÄH nITiI@w .k¹{IM Â¶ _¬ » uTÃMHn IM ½k{ ¾TiIw jnHkºITwH oÃü » ¸Ã«¹w JlI¨ ÁIÀ þ£w ÁHoM ÂLwI¹¶ nIÃvM ¸Äq«ÄI]

 » nH¼º ¾±Ãw» ¾M RIdÿÅ ¸ÄH ·IÃ¶ ÁIÀpnj » K~º ÁpIwoÄp Á»n oM _ÃQ ¾±Ãw» ¾M Â`¬ RIdÿÅ ´TvÃw ¸ÄH nj .k{IM Â¶ (Â±ÅH þ£w ¾M ®~T¶) ¦Lw Áj¯¼Î ÁpIwoÄp

Rn¼Å ¾M ·H¼UÂ¶ Hn IÀþ£w ¸ÄH .j¼µº ÁqÃ¶A ªºn ½H¼h²j ¾M Hn ·A ·H¼U Â¶ ¾¨ jjo¬Â¶ ®ÅIe pnj ·»kM » ¾anIP§Ä Âdõw KÃUoU ¸ÄkM » ½k{ ÁoÃ¬pnj |¼~h¶ ¾º¼TM

 Ho@]H (jnHj ³Iº ¦Ã±¨ » u¨IM ÓIe°õÅH ¾¨) ¦Lz¶ ÁIÀ þ£w IM KÃ¨oU nj qÃº » (Â¹ÃÄqU ÁIÀ boö » IÀ Â«Tv§{ ,ÏI§{H ÌH¼ºH jI\ÄH SÃ±MI¤ IM) ¼ÃUHn¼¨j ,(cõv¶) ½jI@w 

  .j¼µº

.kÃÄI¶oÎ ¾÷]Ho¶ "·HoÄH ýI¹¨ JlI¨ ÁIÀ þ£w" ¾aoTÎj ¾M oTzÃM RIø°öH ÁHoM
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مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخست در استفاده از سیستم هاى ساخت و ساز خشک، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر یک از ساختارها داراى قابلیت هاى ویژه خود بوده که در مرحله
طراحى مى باید مشخصات عملکردى آن ساختار مانند قابلیت هاى فیزیکى و مکانیکى تعیین کننده از قبیل مقاومت استاتیکى، میزان عایق حرارتى و صوتى و
مقاومت ساختار در برابر حریق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع دیوار (دیوارهاى جداکننده داخلى، دیوارهاى جداکننده بین دو واحد آپارتمانى، دیوار

راهروها، دیوار سلول هاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربرى، باید ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى کیفى سیستم هاى ساخت و ساز خشک، شرکت کناف ایران اقدام به تاسیس مراکز آموزشى مجهز و استقرار

کارشناس در شهرهاى مختلف کشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحیح نصب در قالب دوره هاى آموزشى کوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرایى ارایه 
گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى که توسط آکادمى کناف ایران ارایه مى شود به شرح زیر مى باشد:

دوره آشنایى با محصوالت کناف (مدت دوره 1 روز)
دوره نصب ساختارها: نصب دیوارهاى جداکننده (مدت دوره 5 روز)، سقف هاى کاذب (مدت دوره 5 روز)، دیوارهاى پوششى (مدت دوره 4 روز) 

دوره دکوراتیو (مدت دوره 3 روز)
دوره ویژه کارفرمایان (مدت دوره 5 روز)

دوره تکمیلى (مدت دوره 5 روز)
دوره درزگیرى و آماده سازى سطوح (مدت دوره 1 روز)

دوره هاى تخصصى آکواپنل - اى.ام.اف - گاردکس - کلینیو - ورمى پالستر (مدت دوره به ازاى هر محصول 1 روز)
دوره فراگیر

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجراى سیستم هاى ساخت و ساز خشک، بازرسى فنى پروژه ها توسط کادر فنى شرکت کناف ایران صورت مى پذیرد.

این بازرسى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عملیات اجرایى (زیرسازى، پانل گذارى و درزگیرى و نازك کارى) انجام مى پذیرد.

نکات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزء مراحل بسیار مهم پیش از استفاده از سیستم هاى ساخت و ساز خشک بوده و به ویژه براى تهیه اسناد منـاقصات و براى تعیین
   مبناى قیمت گذارى الزم خواهد بود. لذا به کارفرمایان محترم توصیه مى شود که پیش از هر اقدامى، با دایـره مهندسى فـروش شرکت کناف ایران تماس

    حاصل فرموده تا راهنمایى هاى الزم را در این ارتباط دریافت نمایند.
2 - به کارفرمایان محترم توصیه مى شود که پیش از آغاز عملیات اجرایى، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشى ویژه کارفرمایان، به شرکت کناف

    ایران معرفى نموده؛ همچنین وضعیت صالحیت حرفه اى مجریان سیستم هاى ساخت و ساز خشک را (قبل و حین عملیات اجرایى) از طریق کنترل گواهینامه هاى     
   آموزشى بررسى نمایند. گواهینامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شرکت کناف ایران مى باشند.

3 - عوامل نصب سیستم هاى ساخت و ساز خشک، از طریق بازدیدهاى کادر فنى شرکت کناف ایران مورد  ممیزى و ارزیابى فنى قرار مى گیرند. به کارفرمایان محترم  
    توصیه مى شود که پیش از آغاز عملیات اجرایى، رتبه فنى عاملین را از دایره مهندسى فروش شرکت کناف ایران استعالم فرمایند.

4 - کارفرمایان محترم؛ براى قرارگیرى پروژه هاى خود در برنامه بازرسى فنى شرکت کناف ایران، الزم است مراتب را پیش از آغاز عملیات اجرایى، به صورت مکتوب 
    و با ذکر مشخصات کامل پروژه به دایره بازرسى و آموزش شرکت کناف ایران اعالم فرمایید.

5 - شرکت کناف ایران طیف وسیعى از مراجع و مستندات فنى مربوط به مشخصات عملکردى، روش هاى نصب و اجرا، بهره بردارى و تعمیرات سیستم هاى ساخت و ساز  
   خشک را در اختیار دارد. لذا در صورت تمایل، دست اندرکاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دایره مهندسى فروش شرکت کناف  ایران تماس حاصل 

   فرموده تا راهنمایى هاى الزم را در این ارتباط دریافت نمایند.

پاسخگویى به استعالم هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر یک از مراحل طراحى، اجرا، بهره بردارى و تعمیرات سیستم هاى ساخت و ساز خشک، دایره پشتیبانى فنى شرکت کناف 

ایران آمادگى ارائه راهنمایى ها، جزئیات فنى، راه حل ها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسی و آموزش شرکت کناف ایران تماس حاصل نمایید.

خدمات فنی مهندسی



تهران، خیابان نلسون ماندال (آفریقا)، باالتر از پل 
میرداماد، بن بست قبادیان شرقى، پالك 19 

تلفن: 88207929 
فکس مهندسی فروش: 88203315

فکس واحد ارتباط با مشتري: 88202371
کارخانه: تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فکس: 33583595
www.knauf.ir

info@knauf.ir

اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصوالت 
بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ می دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فنی محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فنی در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده 
از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فنی همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیبانی فنی قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیر 
قابل تغییر می باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فنی از سوي هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلی مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبی آن قبال از سوي واحد پشتیبانی فنی شرکت 
کناف ایران اخذ شده باشد. تمامی محصوالت شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفی مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتی را متوجه این شرکت نخواهد ساخت. 
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