CASOPRANO QUICK-LOCK®
System sufitów podwieszanych
Doskonałość estetyczna sufitu wymaga idealnego i dopracowanego połączenia płyt sufitowych i systemu podwieszania
(konstrukcji). Wzornictwo i wygląd produkowanych w Polsce płyt CASOPRANO, w połączeniu ze stabilnym i idealnie
gładkim systemem profili QUICK-LOCK® tworzą doskonale dopasowany, idealny w wyglądzie system sufitowy. Oferujemy
Państwu do wyboru 3 wzory powierzchni płyt: Casoroc, Casostar i Casobianca, które wyróżniają się śnieżnobiałym
kolorem, trwałością, wytrzymałością mechaniczną i odpornością na brudzenie w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
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Dzięki temu reguluje wilgotność powietrza

niebezpiecznych włókien ani innych związ-

podwieszanego jest wykończenie stropu

i poprawia warunki klimatyczne i zdrowot-
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drobne elementy wyposażenia wnętrz,

nale zaprojektowanym połączeniom,

BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ. Gips to materiał
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KOMFORT KLIMATYCZNY Gips jest „przyjaznym” człowiekowi materiałem budow-

(recykling). Stosując produkty gipsowe

lanym. Posiada zdolność pochłaniania
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planetę.

System

Krawędź

Konstrukcja

CASOPRANO, prosty

A

Quick-Lock® T24

CASOPRANO, prosty

A

Quick-Lock® T15

A

594mm
8mm

Połączenie ze ścianą.

Zestawienie elementów sufitu
CASOPRANO QUICK-LOCK® i zapotrzebowanie materiałowe na 1 m2
Element
Płyta sufitowa

Profil nośny

Profil poprzeczny długi

Profil poprzeczny krótki

Profil przyścienny

Produkt

Casobianca

Wymiary (mm)

Casoroc

Casostar

600 x 600 x 8

QUICK-LOCK® T24/3600

L = 3600

QUICK-LOCK® T15/3000

L = 3000

QUICK-LOCK® T24/1200

L = 1200

QUICK-LOCK® T15/1200

L = 1200

QUICK-LOCK® T24/600

L = 600

QUICK-LOCK® T15/600

L = 600

QUICK-LOCK®
kątowy

Zużycie na 1m2

1 m2

0,85 mb

1,70 mb

0,85 mb

19x24 L = 3000
QUICK-LOCK®
schodkowy

Ok. 0,7 mb
15x6x15x27 L = 3000

z elementem rozprężnym
Wieszak

z podwójną sprężyną wieszakową

0,7 szt

noniuszowy
UWAGA – w przypadku stosowania płyt o wymiarach 600 x 1200 mm profili poprzecznych krótkich (600 mm) się nie montuje.

Kolekcja płyt rodziny CASOPRANO
• CZYSTY WYMIAR ELEGANCJI
Casobianca

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej bez perforacji.
Marmurowa posypka
tworzy fakturę drobnego tynku.

• CZUŁOŚĆ ŚWIATŁA
Casoroc

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej,
matowo-białej powierzchni

• DYSKRETNY UROK GWIAZD
Casostar

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej,
matowo-białej powierzchni z drobną,
igłowaną perforacją.

Wzór

Krawędź

Casobianca
Casoroc
Casostar

A

Wymiary

Ciężar

Klasa

(mm)

kg/m

reakcji na

dźwięku

dźwiękowa

ogień

aw

Dncw

A2

0.10

41 dB

600x600x8
600x1200x8

Zastosowanie
Produkty służą do wykonywania
kasetonowych sufitów podwieszanych
w pomieszczeniach o wilgotności
względnej nie przekraczającej 90%.
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6,20

Pochłanianie Izolacyjność

Ze względu na swoje właściwości
najbardziej zalecane do następujących
obiektów:
• Biura

Odbicie

Odporność Izolacyjność

światła

na wilgoć

cieplna

RH

W/m2K

90%

0.23

85%

• Hotele
• Obiekty handlowe
• Szkolnictwo
• Służba zdrowia
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CASOPRANO QUICK-LOCK®
System montażu sufitów podwieszanych

