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STROPNI SISTEMI
[Z nami ideje postanejo resničnost. TM.]

OPTIMA Canopy



Ustvarite, poudarite, določite
Optima Canopy je mineralna plošča, ki je predhodno oblikovana 

v konveksno, konkavno, kvadratno, krožno, šestkotno, trapezoidno 

ali paralelogramsko obliko. Različne oblike vam omogočajo, 

da poudarite določeno območje in izrazite svojo ustvarjalnost. 

bolnišnice, trgovine

pisarne

območja recepcij, atriji

območja z odprtim stropom

prostori namenjeni javnemu 
transportu, letališča

razstavni prostori

Optima Canopy je nova rešitev, ki dopolnjuje in širi sedanjo ponudbo 

Armstrongovih proizvodov za oblikovanje jader.

Optima Canopy je ustvarjalna oblikovalska rešitev za številne različne 

vrste prostorov in ambientov s široko paleto razpoložljivih oblik 

in vzorcev.

Optima Canopy izboljša splošno ugodje v posameznih delovnih okoljih 

ter nudi odlično absorbcijo zvoka ter odbojnost svetlobe.

Jadra Optima Canopy lahko uporabimo za izdelavo oblikovalskih 

poudarkov v novih prostorih ali pa za poživitev ali obnovo obstoječih 

območij.

Jadra Optima Canopy nudijo zaključno obdelavo, izdelano po meri, 

njihova montaža pa je hitra in enostavna.

Za montažo ne potrebujete nobenih posebnih orodij, poleg tega pa 

lahko jadra zlahka prilagodite različnim višinam in kotom.



Oblike nazivne velikosti 1200 x 1800 mm Oblike nazivne velikosti 1200 x 2400 mm

Kvadrat

Mali pravokotnik Veliki pravokotnik

Šestkotnik

Konveksna oblika

Trapezoid

Konkavna oblika

Levi paralelogram

Krog

Desni paralelogram

Optima Canopy je raven panel iz steklenih vlaken, debeline 22 mm, ki je na voljo v desetih različnih oblikah.

Lice in robovi so zaključno obdelani z barvo odporno na drgnjenje na tkanini iz steklenih vlaken, kar tvori belo 

in močno površino.

Na hrbtno stran jadra je vgrajen aluminijast kvadratni okvir. Ta okvir omogoča obešanje Optima Canopy jader 

kot samostojnih oblikovnih elementov ali pa v skupinah na skupinskih okvirih.

To se lahko izvede bodisi neposredno iz nosilnega stropa ali pa pod obstoječim spuščenim stropnim 

sistemom.

Vsa Optima Canopy jadra so ravni paneli.

Oblike nazivne velikosti 1200 x 1200 mm

Prestrukturirajte prostor

Razpoložljive oblike
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•  s sponkami za suhomontažno gradnjo neposredno 

na strop iz mavčnokartonskih plošč

• z jeklenimi vrvmi

• pritrditev na obstoječi spuščeni stropni sistem

S pomočjo skupinskega okvira lahko brezhibno razvrstimo več jader na majhni medsebojni razdalji.

V skupine lahko združite oblike v neomejenih kombinacijah. Ideje glede različnih razporeditev v skupinah so predlagane 

v tehnični brošuri Optima Canopy. Seveda lahko oblikujete tudi svoje lastne zasnove in razporeditve.

Zahvaljujoč prilagodljivosti sistema sestavljanja skupin lahko uresničite svoje ideje.

Posamično 
obešanje

Oblikovanje skupine



Optima Canopy jadra nudijo odlično absorbcijo zvoka.

Vsako jadro, v odvisnosti od svoje velikosti, nudi 

med 1.5 in 5.25 Sabine zvočne absorbcije na enoto, 

izračunano kot povprečje frekvenc med 500 - 4000 Hz 

(v skladu s standardom EN ISO 354).

Optima Canopy jadra zagotavljajo boljšo absorbcijo 

zvoka kot klasičen spuščen strop z enako vidno 

površino, kajti zvok se pri uporabi jader absorbira tako s 

spodnje kot tudi zgornje ploskve jader.

To pomeni, da lahko eno jadro absorbira do 88% več 

zvoka kot enako velika vidna površina običajnega stropa 

Optima, ki poteka po celotnem tlorisu prostora.

Visoka sposobnost absorbcije zvoka Optima 

Canopy jader pomaga pri:

• znižanju odmevnega časa

• znižanju ravni hrupa ozadja.

Izboljšane akustične lastnosti



Za podrobnejše informacije se obrnite  
na prodajno tehnično službo vašega 
predstavništva za Armstrong.

Slovenija 
Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Tel: (+33) 1 43 90 45 40
Fax: (+33) 1 45 21 04 11
e-mail: service-ce@armstrong.com

Druga tržišča: 
www.armstrong-europe.com 

Tehnični podatki

Barva Bela

Rob  Barvani robovi

Robni detajl  Board

Odpornost na vlago  90% rel. vl.

Odbojnost svetlobe  90%

Odpornost proti praskam Da

Teža  Nazivna 1200 x 1200 = 2kg 
  Nazivna 1200 x 2400 = 4kg

Absorbcija zvoka – Sabine m2 

* Povprečje frekvenc 500-4000Hz laboratorijskih meritev z enotami obešenimi 
na 1 metru, v skladu z EN ISO 354-2003 standardom. Za več informacij o 
akustičnih lastnostih Optima Canopy se obrnite na vašo prodajno-tehnično 
službo. 

Čiščenje  Za brisanje umazanije ali 
prstnih odtisov uporabite 
čisto, suho in mehko krpo 
bele barve. Priporočljivo 
je tudi redno čiščenje prahu 
na hrbtni strani jader.

Št. elementa

BPCS5440 

BPCS5441

BPCS5442 

BPCS5443 

BPCS5444 

BPCS5445 

BPCS5446 

BPCS5447 

BPCS5448 

BPCS5449 

Oblika 

Kvadrat

Konveksno 

Konkavno 

Krog 

Šestkotnik  

Trapezoid 

Levi paralelogram

Desni paralelogram

Mali pravokotnik

Veliki pravokotnik

Sabine* na element

2.45

2.35

1.85

2.00

1.50

2.05

2.05

2.05

3.85

5.25

Priporočilo

-  Konstrukcijska sidra ali spojke za suhomontažno gradnjo 
pritrdite v skladu s standardom EN 13964.

- Optima Canopy jadra niso primerna za uporabo v zunanjih  
 območjih.
- Montažo Optima Canopy jader naj vedno izvajata dve osebi.
-  Če jadro montiramo na podkonstrukcijo obstoječega stropnega sistema, 

je treba preveriti, če nosilnost še zadošča za dodatno obremenitev, ali pa 
je treba obstoječi strop ojačiti z dodatnimi obešali pritrjenimi na nosilno 
konstrukcijo.

-  Pazite, da pri nastavljanju panela na želeno višino ne spustite jeklene vrvi 
pod nivo jadra. To lahko povzroči telesno poškodbo ali pa poškoduje rob 
panela.

Za podrobnejše informacije se obrnite na prodajno tehnično službo 
vašega predstavništva za Armstrong.
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