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KEMPER-systém akustických tlumících příček je složen ze základních prvků, které lze libovolně kombinovat

při instalaci dělících stěn.

Tyto základní konstrukce jsou ocelové, s ochranným práškovým nátěrem zamezujícím pronikání UV-záření.

Akustická tlumící kazeta je vsazena mezi dvě tabule děrovaného plechu a opatřena ochranným práškovým nátěrem 

zamezujícím pronikání UV-záření. Vnitřek kazety je tvořen biologicky rozpustnou minerální vlnou, která je zdravotně 

nezávadná - bez karcinogenních vlivů (TRGS 905) a je nehořlavá (DIN 4102).

Zároveň jsou desky z minerální vrstvy na povrchu z obou stran opatřeny tenkou ochrannou vrstvou proti

mechanickému poškození minerální vlny.

Vzájemným sešroubováním těchto komponentů a ukotvením sloupů k podlaze obdržíte stabilní konstrukci,

na kterou je možné zavěsit odsávací, popř. teleskopická, ramena.

Na čelních stranách takto vzniklých kabin a boxů, pomocí úchytek, lze instalovat konstrukce pro zavěšení

ochranných lamel a zástěn.  
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KEMPER –systém akustických tlumicích příček je 

možné využít také ve školách a školících centrech.

Různá provedení kabin umožňují sledování studentů 

buď přes nahlížecí otvor nebo přes vstup do kabiny. 

Vstupy do kabin mohou být volitelně odděleny buď 

pevným nebo posuvným závěsným systémem.

Následující příklad slouží pouze jako informativní pro 

představu, jak lze jednotlivé moduly využít pro různé 

druhy kabin a boxů.

Chcete-li pracovní prostor rozdělit až ke stropu, potom 

je naše nabídka členění pracovních míst řešením.

Na obrázcích je vidět, jak dvě stěny s ochrannými 

fóliemi s posuvnými dveřmi vytvoří nový prostor ve 

výrobní hale.

Vybavení pro školy

Systém oddělovacích stěn

Rozdělení pracovního prostoru
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S využitím hlukoizolačních a dělících systémů KEMPER 

je možné vybudovat uvnitř výrobní haly zcela uzavřené 

kabiny. Jednotlivé kazety mohou být dodány volitelně 

buď v provedení z děrovaného plechu nebo pro větší 

tlumící schopnost potom z děrovaného plechu uvnitř a 

plného plechu vně.

S návrhem kabiny Vám samozřejmě rádi pomůžeme 

tak, aby přesně vyhovoval Vašim požadavkům.

Uzavřené brousící kabiny jsou k dodání v následujícím 

provedení:

1. Uzavřená brousící kabina s dvojitými sklápěcími 

dveřmi

Střešní konstrukce této kabiny se skládá ze dvou 

střešních segmentů. Dvojité sklápěcí dveře je možné 

pomocí čepu zajistit a tak mohou být pevně uzavřeny.

2. Uzavřená brousící kabina se sklápěcími dveřmi

Pevný rám tvoří nosnou konstrukci pro střechu a vedle 

sklápěcích dveří je vestavěno okno tvořené čirou fólií z 

plexiskla. Sklápěcí dveře mohou být pevně uzavřeny.

3. Uzavřená kabina s dvojitými posuvnými dveřmi

Střecha této kabiny se skládá z kazetových elementů 

a celá kabina je složena převážně ze standardních 

dělících segmentů. Dvojité posuvné dveře mají okno 

tvořené čirým plexisklem.

4. Uzavřená kabina s posuvnými dveřmi

Konstrukce a střecha této kabiny jsou tvořeny 

křížovými segmenty. Posuvné dveře jsou v horní části 

opatřeny červenou ochrannou fólií.

Kabiny

Kontaktujte nás přímo ohledně podrobnějších informací k našim 

hlukoizolačním a dělícím systémům 

Tel. +420 317 798 000 nebo mail@kemper.eu


