


A KNAUF CSOPORT EGYIKE a világ ve-
zetõ építõanyag és épületszerkezeti rendszer 
gyártóinak, és egyedi térelválasztó rendsze-
rekhez, mennyezetekhez, padlózathoz szük-
séges egyéb tartozékokat is forgalmaz. A vál-
lalat már nyolcvan éve mûködik sikeresen a 
világ több mint negyven országában, és több 
mint százötven gyártóüzem tulajdonosa.

KNAUF INSULATION

A Knauf Insulation, amely önálló egységet al-
kot a Knauf Csoporton belül, a múlt század 
hatvanas éveiben kezdett szigetelõanyagok-
kal foglalkozni. A Knauf Insulation szerepe a 
Knauf Csoporton belül egyre nõ, éves forgal-
ma világviszonylatban 1 milliárd euró körül 
mozog. A Knauf Insulation központja a német-
országi Iphofenben található. A vállalat jelen-
leg harmincöt országban körülbelül ötezer al-
kalmazottat foglalkoztat, negyven gyárában 

termel üveg-, kõzet- és fagyapotot. 2006 jú-
liusában a Knauf Insulation felvásárolta a Kö-
zép- és Kelet-Európában mûködõ, kõzet- és 
fagyapot termékeket gyártó Heraklith válla-
latot, és ezzel az európai szigeteléspiac vezetõ 
gyártójává vált. A Heraklith felvásárlásával a 
Knauf Insulation jelentõs szakértelmet és új 
értékesítési csatornákat is szerzett az új piaco-
kon. A tranzakciónak köszönhetõen bevezetett 
márkák, gyárak és innovatív gyártástechno-
lógiák kerültek a vállalat tulajdonába.
Ma a Knauf Insulation a világ egyik legna-
gyobb és leggyorsabban növekvõ szigetelés-
gyártója, amely széles választékban kínál a 
megnövekedett energiahatékonysági-, hõ- és 
hangszigetelési igényeket is kielégítõ szige-
telõanyagokat lakossági építésekhez és felújí-
tásokhoz csakúgy, mint kereskedelmi és ipari 
épületekhez.
A vállalat mind az üveggyapot, mind a kõzet-
gyapot piacán új gyárak létesítésével bõvíti 
tevékenységét szerte a világon, meglévõ léte-
sítményeit pedig a teljesítmény és a költségha-
tékonyság javításával fejleszti tovább.
A Knauf Insulation a fenntartható fejlõdés és a 

környezetvédelem elkötelezett híve, termékei 
újrafelhasznált vagy bõségesen rendelkezésre 
álló alapanyagokból készülnek, csomagolási 
technikájának magas színvonala csökkenti a 
szállításkor elfogyasztott üzemanyag mennyi-
ségét. Gyártósorai a világ legfejlettebb gyár-
tási és tesztelési környezetben üzemelnek, így 
a legjobb minõségû ásványgyapotot állítják 
elõ a lehetõ legalacsonyabb széndioxid kibo-
csátási szint mellett.

A KNAUF INSULATION 
MAGYARORSZÁGON
A közvetlen képviselet Magyarországon 2005-
ben jött létre. A 2006-os nemzetközi akvizí-
ciók lezárása után, a rákövetkezõ év folyamán 
zajlott le a kõzetgyapot, üveggyapot és fagya-
pot üzletágak integrációja, amelynek végén 
a Heraklith Hungária Kft. vette fel a Knauf 
Insulation Kft. nevet.
Az általunk forgalmazott üveggyapot Krup-
ka-ból, Közép-Európa legnagyobb üveg gya-
pot gyárából, a kõzetgyapot pedig Nova Ba-
na-ból érkezik, a fagyapotot a magyarországi, 
zalaegerszegi telephelyen gyártjuk.

Bemutatkozunk



A2

Cementkötésû, 2 mm-es szálvastagságú homogén fagyapot lap, közismert nevén: 

Heraklith lemezek:

A fagyapot lemezek természetes módon tartósak, élettartamuk pedig megegyezik 
annak az épületnek az élettartamával, amelyben felhasználásra kerülnek. A fagya-
pot alapú építőelemek többcélú beépítést kínálnak a magasépítészetben, fi gyelembe 
véve a mechanikai, hőtechnikai, tűzvédelmi, akusztikai és esztétikai elvárásokat is.

Heraklith-C R, m2K/W m2/raklap kg/m2

15 × 600 × 2000 0,20 84,00 8,5

35 × 600 × 2000 0,35 34,80 10,5

50 × 600 × 2000 0,50 24,00 13,0

A Knauf Insulation Kft. által gyártott Heraklith fagyapot lemezek és a Tekta-
lan márkanevû kôzetgyapot maggal ellátott fagyapot termékek A2 tûzvédelmi 
besorolásúak

Heraklith 
alkalmazások 
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Heratekta U-zsalu (elemhossz 1000 mm)

U-alakú, cementkötésű építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő oldal-
lappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal és 25 mm vastag 
Heraklith-C hátlappal.

Heratekta U-zsalu R, m2K/W m/raklap kg/fm

250 × 50 × 300 1,15 30 7

250 × 50 × 380 1,15 30 7,7

250 × 50 × 440 1,15 30 8,2

Felhasználási területek: 
monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhídmentes kialakítása, térdfalak bennmaradó 
zsaluzataként. Rögzítésük: az építőiparban használatos fl exibilis ragaztóágyazatba 
fektetve.

Heratekta koszorúelem (elemhossz 1000 mm)

L-alakú, cementkötésű fagyapot építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő 
oldallappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal.

Heratekta koszorúelem R, m2K/W m/raklap kg/fm

160/50 1,15 80 2,2

180/50 1,15 80 2,4

200/50 1,15 80 2,5

230/50 1,15 80 2,7

250/50 1,15 80 2,9

300/50 1,15 80 3,2

Felhasználási területek:
Monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhídmentes kialakítása, födémek lezárása. 
Rögzítésük: az építőiparban használatos fl exibilis ragaztóágyazatba fektetve.

Dabas Bóbita óvoda

Heraklith 
elôre gyártott elemek
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Az épületek koszorúi azok a szerkezetek, amelynek elkészítése hagyományos módon 
rendkívül idô- és munkaigényes. A zalaegerszegi Heraklith gyár szakemberei felismerték 
a fagyapot termékek vághatóságában és ragaszthatóságában rejlô lehetôségeket, 
és az osztrák fagyapot gyár koszorúelemébôl kiindulva továbbfejlesztették a terméket, 
valamint kialakították a saját gyártású U zsaluelemet.

A KOSZORÚSZIGETELŐ RENDSZER 
ELEMEI:
Koszorúelem: L alakú elem, 15 mm vas-
tag Heraklith talppal és jellemzôen 50 mm 
vastag Heratekta oldalfallal, 1 fm egységnyi 
hosszban. Mindennemû nedves technológi-
ával (monolit födém, feszített gerendás fö-
dém, stb.) készült szerkezetek kialakítására 
ajánljuk, ahol a belsô oldalon a födémszer-
kezet, külsô oldalon a megtámasztó L alakú 
koszorúelem található. Jellemzôen 150-300 
mm koszorúmagassághoz gyártjuk. Kon-
szignáció alapján csomagban egyedi igénye-
ket is elkészítünk.
U zsaluelem: U alakú elem 15 mm vas-
tag Heraklith talppal, belsô oldalon 25 
mm Heraklith oldalfallal, külsô oldalon 
jellemzôen 50 mm Heratekta hôszigetelô 
lappal. Elsôsorban fafödémes épületekhez, 

tetôtérbeépítésekhez és monolit áthidalók 
kialakításához ajánljuk. Minden olyan épí-
tési helyzetben, ahol a koszorú belsô oldala 
is zsaluzatot igényelne. Jellemzôen falvas-
tagságban készítjük, 250 mm koszorúma-
gasságban. Igény esetén egyedi méreteket is 
legyártunk.

A RENDSZER ELŐNYEI:
•  Takarékosság: a Heratekta koszorúszige-

telési rendszerrel kiváltjuk a megtámasztó 
zsaluzatot, ezzel pénzt spórolunk meg.

•  Rugalmasság I.: a termékeket már kis
mennyiségben is tetszôleges magassági és 
szélességi méretekben legyártjuk.

•  Rugalmasság II.: a terméket már kis
mennyiségben (termékfajtától függôen 
60-160 métertôl) leszállítjuk a kivitelezés 
helyszínére.

•  Hulladék: A terméket a koszorúmagas-
sághoz és a falvastagsághoz igazodó mé-
retben szállítjuk, ezért az hulladékmente-
sen felhasználható.

•  Zsaluanyag: mivel külön megtámasztást
nem igényel, ezért nincs szükség zsalu-
deszka, zsalutábla felhasználására.

•  Idô: a zsaluzat (egy szakipar) kiváltásával
a koszorú elkészítésének ideje a töredékére
rövidül.

•  Kényelem: a koszorú a födém oldaláról
elkészíthetô.

•  Egyszerûség: bonyolult, tört vonalú
alaprajz esetén is könnyen elkészíthetô a
vasbeton koszorú.

A koszorúszigetelô 
rendszer

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 



Heratekta szigetelô lapok:

Alulról hûlô és pincefödémek 
hôszigetelése
Heraklith, hôszigeteléssel társított építôlemezek

Heratekta-C3 031
Háromrétegű kompozit építőlap, egy réteg kiváló hőszigetelő tulajdon-
sággal rendelkező (λD = 0,031) polisztirol hab hőszigetelő maggal, 
kétoldali cementkötésű Heraklith fagyapot fedőréteggel.
Páradiffúziós ellenállási szám: 20
Heratekta-C3-031 R, m2K/W m2/raklap kg/m2

25 × 600 × 2000 0,60 50,40 8,5
35 × 600 × 2000 0,90 38,40 8,5
50 × 600 × 2000 1,40 26,40 9,0
75 × 600 × 2000 2,20 16,80 9,0
100 × 600 × 2000 3,00 13,20 9,5
125 × 600 × 2000 3,85 10,80 10,0
150 × 600 × 2000 4,65 18,40 10,5
Felhasználási területek:
Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hang-
szigetelése.

Tektalan szigetelô lapok: 
Tektalan A2-HS
Háromrétegű kompozit építőlap, nagy szilárdságú kőzetgyapot hőszigetelő maggal, 
kétoldali cementkötésű Heraklith fagyapot fedőréteggel. Nem éghető (A2), növeli az 
épület tűzbiztonságát.

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/raklap Tömeg
(kg/m2)

Tektalan A2-HS
600 × 2000

50 1,15 26,4 17,0

75 1,85 16,8 19,5

100 2,50 13,2 23,0

125 3,15 10,8 26,0

150 3,80 18,4 29,5

Felhasználási területek:
Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelése.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 



FIGYELEMBE VÉVE AZ ERŐSÖDŐ 
energiatakarékossági törekvéseket (pl.: nap-
kollektor) és a gépészeti berendezések hely-
igényét megállapíthatjuk, hogy az egyre 
növekvõ darabszámú gépjármûállomány 
elhelyezésének praktikus helye az épületek 
alatt kialakítható tér. Elsõsorban a nyári, 
de a téli idõszakban is az épületek alatt tá-
rolt gépjármûvekben kialakuló hõmérséklet 
kedvezõbb. Az épületek alatti fûtetlen és az 
épületek fûtött terei közti hõveszteséget mi-
nimalizálni kell. Erre ad megoldást  a Knauf 
Insulation Kft. fagyapot termékcsaládja.

Fagyapot termékeink a pincefödémek és 
mélygarázsok hő- és hangszigetelésére:
•  Heraklith-C lap és Nobasil ADN
•  Tektalan A2 HS
• Heratekta-C3 031*

(*A lapok betervezése és beépítése során fi gyelembe 
kell venni  az érvényes OTSZ rendelkezéseit!)

Előnyök:
•  A fagyapot kéreg ellenáll a mechanikai be-

hatásoknak, nem sérülékeny, külön bevo-
natot nem igényel. 

•  Idõtálló, felülete az idõ múlásával nem ká-
rosodik, nem öregszik. 

•  Elsõsorban a mélygarázsok azok a helyek,
ahol az épületek felületei a gépjármûvek 
kipufogó gázaitól szennyezõdnek, elszíne-
zõdnek: a fagyapot felület tetszõleges szá-
mú tisztasági festést elvisel. 

•  Egyedi elemek: vágással, ragasztással elõ-
zetes egyeztetés alapján egyedi méretû és 
for májú burkolóelemeket is legyártunk  
(gerendák, oszlopok burkolása). 

•  A száraz technológiának köszönhetõen  a
külsõ környezet hõmérsékletétõl függetle-
nül beépíthetõ. 

•  A Heraklith lapokat igény esetén élképzés-
sel látjuk el, ennek köszönhetõen dekoratív 
felületet kapunk. 

•  Festés: a lapokat RAL színkód alapján szá-
mos színben szállítjuk (kivétel: polisztirol-
betétes lapok). 

•  A fagyapot szálak szerkezetüknek köszön-
hetõen rusztikus felületet biztosítanak.

•  Akusztika: a fagyapot és kõzetgyapot szál-
szerkezetének köszönhetõen kiváló hangel-
nyeléssel rendelkezik, ezáltal közvetlenül
biztosít zajcsillapítást a helyiségnek, ahová
beépítésre kerül.

Mélygarázsok 
hôszigetelése

Megfi gyelhetõ tendencia, hogy az emelkedõ ingatlanáraknak köszönhetõen egyre több 
városban kerülnek a parkolók az épületek alá, vagy az épületek tetejére.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 



•  a termék továbbra is magában hordozza a
fa elõnyös tulajdonságait,

•  kiváló hõ- és hangszigetelõ tulajdonságai
mellett egyedülálló módon nem éghetõvé
vált,

•  továbbra is a hosszú élettartam és a me-
chanikai hatásokkal szembeni ellenállóké-
pesség jellemzi.

A gyártástechnológiai fejlesztések másik ered-
ménye a 600 milliméteres lapszélességû ter-
mékek gyártása, amely szintén a 2013-as 
évben indul el. 
•  a nagyobb lapszélesség fajlagosan kevesebb 

rögzítõelemet igényel, 
•  a 600 milliméteres lapszélesség jobban il-

leszkedik az építõiparban használatos rasz-
terméretekhez (pl. álmennyezetek).

Az A2 tűzvédelmi osztályba tartozó 
„nem éghető” Heraklith és Tektalan la-
pokat csak 600 milliméteres lapszéles-
ségben gyártja a Knauf Insulation Kft.

Nem éghetô Heraklith 
és Tektalan fagyapot 
építôlapok

A Knauf Insulation szigetelési divíziójának tulajdonába került zalaegerszegi Heraklith 
gyárában folyamatos gyártás-technológiai és termékfejlesztéseket hajt végre. A fejlesztések 
egyik eredményeként 2013 májusában megkezdôdött az A2 tûzvédelmi osztályba tartozó, 
nem éghetô Heraklith és Tektalan fagyapot lapok gyártása.

A2
tűzvédelmi osztály:

NEM ÉGHETŐ!

A2

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 



Továbbfejlesztett szigetelôanyag a fokozódó követelményekhez: alulról hûlô — más néven 
pincefödémek szigetelése

A Knauf Insulation szigetelések gyártói pa-
lettáján több termékünk is alkalmas alulról 
hûlô födémek hô-, hang- vagy tûzzel szem-
beni szigetelésére. Ezen belül elsôsorban 
mint leggyakoribb megoldandó feladatként 
a hôszigetelési témakörhöz tartozó termé-
kekrôl és alkalmazási feltételeikrôl teszünk 
említést.
Korábban megfelelô anyagok hiányában 
egyáltalán nem volt szokás a legalsó fö-
démek alulról történô hôszigetelése (pl. a 
panelépületek földszinti lakásai alatt). Ma-
napság a korszerû szigetelôanyagok lehetôvé 
teszik e szerkezetek szigetelését is, ráadásul 
úgy, hogy minimális teret szükséges csak 
elvenni a meglévô belmagasságból, sôt már 
a tervezôi asztalon számolnak ezek szüksé-
gességével és vastagságával. A jól kigondolt 
és minden szempontból indokolt alulról 
hûlô födémszigeteléseket a kezdeti szakasz-
ban még nem érintette annyi elôírás mint 
manapság. Például napjainkban a tûzvéde-
lem lett az egyik fô meghatározó választási 
szempont. Ahol pedig menekülési útvonalat 

létesítenek, ott általában csak A1-es termék 
építhetô be.
Ezt a feltételt több, különbözô alapanyagú 
(habüveg, ásványi szálas) szigetelés is ké-
pes teljesíteni, azonban az ártényezô fontos 
szempontja jelentôsen befolyásolja és saj-
nos le is szûkíti a valóban beépítésre kerülô 
anyagok körét.
A cégünk által gyártott és közismert kôzet-
gyapot vagy üveggyapot termékek tökélete-
sen megfelelnek mind a tûzvédelmi, mind 
pedig a hôtechnikai elvárásoknak. Ennek 
köszönhetôen teljesítik az alulról hûlô födém 
szigetelési funkcióját, azonban csak akkor 
képesek ezt akár hosszú távon is ellátni, ha 
az adott területre tervezett, megfelelô ter-
méket választjuk ki. Mai gazdaságunkban 
viszont a megrendelôi árnyomás hatásának 
egyik hátrányos velejárója a legolcsóbb, ám 
nem pontosan az adott célra kifejlesztett 
anyag beépítése.
Ne feledjük, hogy ezeken a szerkezeteken 
a külsô hatások, mint pl. a gépjármûvek 
kipufogógázának kormos levegôje, a van-

dálok ténykedése, vagy a nagy légmozgás 
könnyen jelentôs károsodásokat okozhat-
nak!
A fenti szempontok miatt a mostanában 
elôszeretettel alkalmazott üvegfátyol kasíros 
termékek nagyon kis százalékát javasolhat-
juk erre a célra. Ezek a termékek ugyanis az 
átszellôztetett homlokzatok megfelelô szige-
telôanyagai, míg az alulról hûlô födémekhez 
mindenképpen kellôen masszív, mecha-
nikai  lag nagyon jól ellenálló, idôálló és emel-
lett esztétikus felületû hôszigetelô réteget kell 
ajánlanunk.
Pontosan ilyen kedvezô (hôtechnikai, akusz-
tikai, tûzvédelmi, esztétikai és idôállósági) 
tulajdonságokkal büszkélkednek Heraklith 
márkájú fagyapot szigetelôink.
A magyarországi gyárunkban gyártott 
Heraklith termékek az idei évtôl már A2-
es tûzvédelmi elôírásnak felelnek meg és az 
esztétikai igényesség mellett tökéletes védel-
met biztosítanak a hôszigetelô magnak, te-
hát széles körben helyes megoldást kínálnak 
az alulról hûlô födémek szigeteléséhez.

Nem éghetô, idôtálló 
Heraklith pincefödém-
szigetelés

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 



MÍG PÁR ÉVVEL EZELŐTT 5 cm vas-
tagságú homlokzati hõszigetelés volt az át-
lag, mára ez a szám már  10 cm-es  vagy 
annál vastagabb hõszigeteléssé fejlõdött. A 
hõszigetelés, mint az épületszerkezet fontos 
eleme, elnyerte megérdemelt pozícióját mind 
a felújítások, mind az új építések esetében. 
A hõszigetelõ anyaggal kapcsolatos elvárások 
is ennek megfelelõen alakultak; ma már pia-
ci elvárás, hogy egy szálas hõszigetelõ anyag 
ne csak A1/A2-es (nem éghetõ) tulajdonsá-
gú legyen, hanem páraáteresztõ, zajgátló 
tulajdonságokkal is rendelkezzen, amellett, 
hogy környezetkímélõ módon legyen gyárt-
va, egészséges, jó levegõjû élettereket bizto-
sítson, és életciklusa végén lebomlásával se 
terhelje környezetünket. Ezen szempontok is 
elôtérbe kerültek a stadion mélygarázsának 
födém hôszigetelése során.
A KNAUF INSULATION termékválasz-
tékában sok, erre a szigetelendõ felületre 
al kal mazható termék létezik, ezek közül a 
Heraklith-C 25 táblás fagyapot termék és 
a Nobasil ADN 120 mm kõzetgyapot kom-

binációja került az egyik hazai presztízsbe-
ruházás, az Üllõi úti FTC-stadion mélyga-
rázsába.
Ez a termékkombináció már az építés 
idôszakában elôremutató volt, teljesítette 
ugyanis a 2015-ben érvénybe lépett szab-
vány értéket is.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ SZEMPONTOK:
•  Tûzbiztonság menekülési útvonalak esetén
•  Akusztikai védelem
•  Esztétika

Az FTC stadionjában már 
korábban 2015-öt írtak

Az elmúlt évek pozitív tapasztalataként elmondhatjuk, hogy épületeink hõszigetelésénél 
egyre inkább meghatározó kritérium a hõszigetelõ anyag minõsége és vastagsága.

A hőátbocsátási tényező követel-
ményértékeinek változása az évek 
folyamán: 
U [W/m2K] alsó zárófödém / fűtetlen 
pince felett

2006 2012 2015 2019

0,50 0,30 0,26 0,22
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2014 DECEMBERÉBEN került átadásra a 
vizek városának új sportlétesítménye a Gyõr 
Városi Fedett Sportuszoda.

A TÖMEGEK BEFOGADÁSÁRA alkal-
mas, sík felületekkel határolt terek (pl. uszo-
dák, tornacsarnokok, koncerttermek, színhá-
zak, stúdiók)  problémája, hogy a keletkezõ 
zajok az ilyen  felületekrõl szinte veszteség 
nélkül visszaverõdnek és felerõsödnek, ezért a 
bent tartózkodóknál nehezen elviselhetõ disz-
komfort érzést váltanak ki.
Ezekben a helyiségekben a keletkezõ zajt cél-
szerû elnyeletni, illetve szabályozni a hang-
visszaverõdést annak érdekében, hogy az 
építmény jól elláthassa azt a funkcióját, amire 
tervezték.
A feszített víztükörrel rendelkezõ uszodaterek 
esetében — mint a gyõri is —, különösen fontos 
a megfelelõ teremakusztika biztosítása, hiszen 
a vízfelület önmagában nagy hangvisszaverõ 
felületként mûködik, amelynek hatását feltét-
lenül kompenzálni kell.

Ezt a feladatot a tervezõ gyárilag festett 
Heraklith-C fagyapot lapokkal oldotta meg.
A Knauf Insulation Kft. által Zalaegerszegen 
gyártott fagyapot lap a fa és a cement egye-
dülálló kompozitja, amely szálas struktúrá-
jával, porózus szerkezetével, élképzési lehetõ-
ségeivel és festhetõségével kiválóan alkalmas 
esztétikus hangelnyelõ felületek kialakítására.
A fagyapot termékek alkalmazása alapanya-
guk révén olyan területeken is biztonságos, 
amelyekre az extrém körülmények miatt más 
anyagokat szinte lehetetlen találni.
Az uszodai környezetre jellemzõ nagy relatív 
nedvességtartalom nem károsítja a faanyagot, 
amely ezen felül képes a nedvesség felvételére 
és leadására is, így részt vesz a környezet kli-
matikus viszonyainak szabályozásában.
A Gyõri uszoda tereiben kétféle mûszaki meg-
oldással kerültek beépítésre a Heraklith-C 
lapok: 
•  Heraklith-C lap cseresznye színû lazúrral

felületkezelve, 35 × 500 × 2000 mm-es 
táblaméretben, 45 fokos élképzéssel, dupla 

horganyzású CD fém tartószerkezetre, spe-
ciális rozsdamentes csavaros rögzítéssel, a 
trapézlemez fedésre nóniusz függesztéssel 
rögzítve 

•  Heraklith-C lap sárga színre (RAL 1002)
festve, 25 × 595 × 1995 mm táblaméret-
ben, T-24 függesztett álmennyezeti tartó-
szerkezetben elhelyezve.

Teremakusztikai feladat 
a Gyôri Sportuszodában

A Gyõri Önkormányzat beruházásában épített sportkomplexum a korszerû mûszaki 
megoldások egész sorát vonultatja fel az épületben. A belsõ terek megfelelõ akusztikájáról 
Heraklith-C fagyapot lapok gondoskodnak.
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A Heraklith lapok rusztikus megjelenésüknek  köszönhetôen kiválóan alkalmazhatók
belsô és külsô tereink dekoratív felületképzéséhez. A lapokat igény szerint festhetjük, 
élképezhetjük, egyedi méretre is vághatjuk gyári körülmények között.

Esztétikus látszó felületek

Parkolóház Eger

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK



Tokaj Fesztivál Katlan

Kiváló hangelnyelô szerkezeteket készíthetünk, ha a lapokat nem fedjük el, hanem 
úgynevezett „látszó felületként” építjük be. Természetesen az esztétikai igényeknek 
megfelelôen ebben az esetben általában festéssel látjuk el
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Knauf Insulation Kft.
8924 - Alsónemesapáti Ipartelep

2040 - Budaörs, Gyár u.2.

ELÉRHETŐSÉGEK

Általános adatok:

Telefon: Fax: Telephely: Postacím:

06-92/550-900 06-92/550-901 8924 Alsónemesapáti Ipartelep 8901 Zalaegerszeg, Pf. 303.

06-23/889-844 06-23/889-845 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 2058 Budaörs, Pf. 115.

Központi e-mail: info.hu@knaufi nsulation.com

Értékesítők Mobilszám E-mail cím

Schóber Zoltán
Mérnök, szaktanácsadó: gépészeti szigetelések; 
magasépítési termékek - Délkelet-Magyarország

30/5524-200 zoltan.schober@knaufi nsulation.com

Sájer Miklós Mérnök, szaktanácsadó - Budapest, Pest megye 30/4779-929 miklos.sajer@knaufi nsulation.com

Tóth Attila Mérnök, szaktanácsadó - Budapest, Pest megye 30/9971-204 attila.toth@knaufi nsulation.com

Pozsgai Péter Mérnök, szaktanácsadó - Északnyugat-Magyarország 30/9971-201 peter.pozsgai@knaufi nsulation.com

Balogh János Mérnök, szaktanácsadó - Északkelet-Magyarország 30/7050-114 janos.balogh@knaufi nsulation.com

Blaskovics Balázs Mérnök, szaktanácsadó - Budapest, Pest megye 30/5524-100 balazs.blaskovics@knaufi nsulation.com

Mercigány Róbert Mérnök, szaktanácsadó - Délnyugat-Magyarország 30/5951-514 robert.mercigany@knaufi nsulation.com

TERMÉKEINKRŐL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST 
AZ ALÁBBI HONLAPOKON TALÁLHAT:

www.knaufi nsulation.hu
www.heraklith.hu

www.nalamszigetelnek.hu
www.factplus.hu

www.mineralplus.hu
www.homeseal.hu

www.urbanscape.hu

ON LINE RENDELÉSFELVÉTEL:

http://www.knaufi nsulation-online.com/
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