
Příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru



“V koncertních sálech je důležitá dlouhá doba dozvuku, tóny musejí 
znít dramaticky a hlasitost orchestru a zpěváků musí být intenzivní”, 
oproti tomu - “ V jednacích a bytových prostorách, jakož i v mateř-
ských školkách, školních třídách,  na radnicích nebo ve školících 
centrech je požadována jiná akustika - taková, která napomáhá ke 
komunikaci. Dokonce lze říci, že akustika určuje pohodu a pocit těch, 
kteří se v  prostorách zdržují“.



Zlepšete si
kvalitu bydlení!

Ⅴ   dobré absorpční vlastnosti
Ⅴ   ochrana před letními horky
Ⅴ   tepelná izolace pomocí ekologické  
 dřevovláknité desky

Ⅴ  optimální zvuková izolace
Ⅴ  zlepšená kvalita bydlení
Ⅴ  moderní interiérový design
Ⅴ  úspora energií

Příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru

Příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru



StudioLine Plus

Naše tuzemská jedle se vyznačuje symetrií a jasností. 
Vaše sny o krásném bydlení budou podpořeny díky 
povrchové úpravě UV Großglockner. StudioLine Plus 
bylo vyvinuto na základě vědeckého zkoumání 
estetických vlastností zvuku. S certifikovaným 
absorpčním faktorem až aw 0,70 absorpční třídy 
C je dosaženo kvalitativního zlepšení akustiky a 
zlepšení klimatu v místnosti.

Montáž probíhá pomocí StudioLine spon

Jedle UV ochrana Großglockner

TIP na montáž

Na rozdíl od obvyklé praxe, kdy 
se dřevěný strop pokládá ro-
vnoběžně s kratší stranou míst-
nosti, se lamely StudioLine při-
pevňují ve směru světla tak, aby 
vynikl elegantní vzhled systému 
StudioLine. Navíc toto upevnění 
zvýrazňuje geometrii místnosti.

OKNO

Rozložení světla v 
místnosti 

směr lamel

Dveře



136 mm 

43 mm

podporující akustiku

broušená 
krycí vrstva

prostřední vrstva 
z překližky

izolační 
dřevovláknitá deska

Délka prvku:  2,48 m 

Krycí šířka:  136 mm 



136 mm

22 mm Délka prvku:  2,48 m  

Krycí šířka:  136 mm 

dokonalý vzhled

broušená krycí 
vrstva

prostřední vrstva 
z překližky

základní vrstva 
z překližky



StudioLine Solo 

Moderní a kvalitní stavební styl se díky přímým 
liniím promítne do stěn a stropů.

Jedle ( v principu bezsuká) neošetřená je jako 
dýha na překližce.

- pro místnosti, které mají splňovat akustické 
požadavky

- opticky dokonalý design pro obložení stěn 
 a stropů
- obložení dveří, zástěn a bran
- pro stěny s vyšším zatížením

Dokonalý design – 
zvýrazněte svojí stěnu

„



Místnosti se špatnou akustikou 
můžete pomocí StudioLine Plus 
znovu obnovit a zlepšit tak 
kvalitu zvuku v prostoru.

„









Výhody jsou jasné

Ⅴ   absorpční faktor až aw 0,70 

Ⅴ   absorpční třída C

Ⅴ   krycí vrstva z mnoha dřevě-

ných dekorů a povrchů

Ⅴ   moderní vzhled místnosti

Ⅴ   zlepšený požitek z bydlení

Ⅴ   přidaná úspora energií

Ⅴ  šetří přírodní zdroje suroviny

Ⅴ   ochrana před horkem a hlukem

Ⅴ   ekologický

Ⅴ  skryté upevnění

Ⅴ   rychlá montáž

Ⅴ   broušený povrch

Ⅴ   k dostání i s ochranou proti UV

Ⅴ   povrchová úprava možná v 

různých odstínech



V jednoduchosti je síla.

„







Věřit je dobré…

Překližka v bílé povrchové úpravě



… prověřit je lepší
 
„StudioLine Plus pohlcuje až 70 procent hluku, stará se 
o přijemné klima v místnosti a navíc šetří i energie.”

Certifikováno

Od roku 2012 jsou produkty 
v řadě StudioLine zkoušeny a 
certifikovány institutem SLG.
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Optimální využití

Kazetové stropní podhledy od firmy Ladenburger 
nabízejí mnoho možností k vytvoření indiviudálního 
provedení stropu. Při změně účelu využivání míst-
nosti se často kladou i požadavky na změnu cha-
rakteru stropu. Po funkčnosti přijde na řadu i otázka 
vzhledu a zachování příjemného prostředí. Stropní 
kazetové podhledy zvládají oboje - spojení mezi 
funkčností a designem.

Panely se hodí do běžných standardních 
rastrů, a proto mohou být lehce zabudovány 
do již stávajících zařízení. 

Krásný design a vylepšení akustiky v 
kancelářských nebo obchodních prostorech.

„



pro stropní rastryKAZETOVÉ PODHLEDY

Optimální využití

31,5 mm

625 mm 
rozměr rastru

krycí vrstva:  1,4 mm
prostřední vrstva:  8,1 mm
absorbent: 22,0 mm

absorbent z 
dřevovlákna

prostřední vrstva 
z překližky

broušená 
krycí vrstva





StudioLine vytváří příjemné klima 
především v komerčních prostorech a 
kancelářských budovách. Současně je 
navíc zlepšena i akustika v místnosti.

„



StudioLine – rozmanité dekory   

Na výběr máte z mnoha povrchových úprav, které 
nijak nemění technické parametry produktu. Vizuální 
vzhled klade důraz na individuální stavební styl 
daného objektu.

Moderní metody výroby umožňují šetřit zdroje přírodní 
zásoby dřevin, jako je třešeň, dub, ořech nebo jedle. 
Z jednoho metru krychlového dýhy vyrobíme cca 750 m2 
povrchu, pro porovnání s jinými výrobními postupy, které 
vyrobí jen 55 - 80 m2.

Vyberte si Vaši 
povrchovou úpravu 
StudioLine z mnoha 
dekorů

 Jedle

Javor



Třešeň Fineline Překližka ošetřená barvou

Ořech Bambus světlý Jedle hliník

Překližka bíláDub Bambus pařený



www.ladenburger.de

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 30 6-0
Telefax: (03 43 41) 30 6-80
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