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Koleksion 
i Mrekullueshëm Pllakash!

Knauf Diamant – të gjitha cilësitë 
           e nevojshme në një pllakë

 Mbrojtje e mirë

 Mbrojtje nga zjarri

 E përshtatshme për 
zona me lagështi 
të madhe

 Jashtëzakonisht e qëndrueshme

 Rezistente ndaj çarjeve

 Përdorim i thjeshtë

DIA03-engl_16042009.indd 2 13.05.2009 17:30:05 Uhr



Diamant me një Vështrim

Knauf Diamant 12.5
Pllakë klasike e provuar.

Skaje gjatësore të ngushtuara gjysëm rrethore (HRAK)

Trashësia: 12.5 mm

Dimensionet: 1,250 x 2,000/2,500 mm

Pesha: 12.8 kg/m²

Knauf Diamant 15
I qëndron edhe zjarrit.

Skaje gjatësore të ngushtuara gjysëm rrethore (HRAK)

Trashësia: 15 mm

Dimensionet: 1,250 x 2,000/2,500 mm

Pesha: 15.5 kg/m²

Knauf Diamant 18
E hollë por e fortë.

Skaje gjatësore të ngushtuara gjysëm rrethore (HRAK)

Trashësia: 18 mm

Dimensionet: 625 x 2,500 mm

Pesha: 18.3 kg/m²

Knauf Diamant 20 Paneel 
Skaje innovative për punë në çati. 

Anët e panelit (AFK)

Skaj gjatësor gjysëm rrethor (HRK) 

Trashësia: 20 mm

Dimensionet: 625 x 2,000/2,500 mm

Pesha: 19.8 kg/m²

Knauf Diamant 1Mann
Dy të vogla për qoshe të posaçme. 

Trashësia: 10 mm /12.5 mm

Dimensionet: 1,000 x 1,500 mm

Pesha: 10.4 kg/m² / 12.8 kg/m²

Pllakë klasike për të gjitha rastet – i 
përmbush të gjitha kërkesat për tender.

Për të gjitha zonat që kërkojnë 
standarde të larta. Pllakë për ngarkesa 
të rënda dhe pjesë për mbrojtjen nga 
zjarri – për shembull konstruksionet me 
një shtresë për F60.

Pllakë e ngushtë për tavane me 
hapësira të lira – ideale për 
përmirësim dhe rinovim.

Zgjidhja për të gjithë ata që duan 
të montojnë tavanet dhe parapetin 
e tyre. Gjerësi praktike me anën e 
panelit për rregullimin e panelit. 
Ideale për zgjerimin e papafingos.

E RE

E RE

E RE

Pllakë e vogël praktike për përdorim 
në hapësira të ngushta godinash 
dhe dhoma të vogla – me të gjitha 
avantazhet e pllakave të vogla.
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Një Stivë
me Arsye të Mira.

Sistemet e Gipsit  
Knauf Diamant

Sistemet e Gipsit Knauf Diamant i realizojnë të gjitha detyrat 
e mundshme me një pllakë të vetme. Qoftë për projekte për 
godina të reja apo masa për rizhvillim, qoftë për ndërtime të 
godinave apo shtëpive private – Knauf Diamant është i fortë 
dhe jashtëzakonisht elastik.
Sipërfaqet Knauf Diamant janë jashtëzakonisht të lëmuara 
– duke ofruar kështu bazën përfekte për të gjitha shtresat 
e lyerjes
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Cilësi e përsorur gipsi

Karakteristika brilante

Fortësi ekstreme

Zgjidhje sistemike e klasit më të lartë

Sipërfaqe perfekte

Rezultate të mrekullueshme



Sistemet e Gipsit Knauf Diamant

Knauf Diamant 
Sistem për Kërkesa 
të Larta:

Diamant për mbrojtje nga zjarri
Në rast zjarri, çdo sekondë është e rëndësishme. 

Knauf Diamant vonon përhapjen e zjarrit dhe nuk 

është i djegshëm – GKFI sipas DIN 18180, material 

ndërtimi i klasit A2.

Diamant për izolim të mirë
Sistemet e gipsit që përdorin Diamant arrijnë një 

përmirësim prej 6–10 dB, me vlerë maksimale 

deri në 70 dB krahasuar me zgjidhjet standarde.

Diamant për stabilitet
Goditje të rënda në anë ose ngarkesa të rënda nga 

lart –Knauf Diamant demonstron në mënyrë impresive 

sesa solid mund të jetë gipsi.

Knauf Diamant është mbushur në përputhje me DIN 18180.

Me vetitë e tij të ulëta të tkurrjes dhe bymimit, Diamanti 

i kërkon lidhjet me zgjerim vetëm çdo 15 m nga njëra tjetra. 

Është i papërshkueshëm nga uji kështu që mund të spërkatet 

pa problem me ujë në banjë.

Diamant që kërkon rezistencë të lartë 
ndaj lagështirës

Diamant – më shumë nga ç’duket

Brenda sistemit, Knauf Diamant mundëson një konstruksion shumë 

elastik por solid. Qoftë mure ndarës me kunja metali, panele murale 

me struktura druri, mure të jashtme, sisteme të dhomave brenda dhomave, 

veshje papafingoje dhe ndarje me mur. Sa herë që kërkohen elasticiteti dhe 

cilësia, Knauf Diamant ofron një kënaqësi të plotë.

_52

DIA03-engl_16042009.indd 5 13.05.2009 17:30:23 Uhr



12 .5/ 15Pllaka e përdorur më shpesh 
në sistemet e gipsit me nivel të lartë

Veçanërisht kur duhen përmbushur kërkesa shumë të larta, nga shumë kompani me përvojë favorizohen 
Knauf Diamant 12.5 ose 15. Në këtë mënyrë, të gjitha kriteret përkatëse të tenderave publik mund të 
përmblidhen tek një lloj i vetëm pllake.
Kjo krijon një varësi jetike në planifikimin dhe sigurinë e rëndësishme të përdorimit. Produkt që zgjidhet 
për shkolla, universitete, spitale dhe qendra të kujdesit shëndetsor, godina zyrash si dhe godina banimi 
dhe modernizim.

 Cilësia e mbrojtjes nga zjarri GKFI, sipas 
DIN 18180, materiale ndërtimi klasa A2

Izolim i mirë

E përshtatshme për zona me lagështi të lartë 
sipas DIN 18180

Shumë e qëndrueshme

Sipërfaqe e lëmuar me veshje speciale 
të cilësisë së lartë









Objekte Dëshirash.
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Kapëse
Diamant

Rezultati:

Performancë e rritur konsiderueshëm për izolim të mirë krahasuar me 
konstruksionet DIN duke shkëmbyer komponentë individualë:

Në varësi të kombinimit, izolimi i mirë përmirësohet nga 9 deri në 20 dB.

12 .5

15

Knauf

Skaje gjatësore të ngushtuara gjysëm rrethore (HRAK) 

Trashësia: 15 mm

Dimensionet: 1,250 x 2,000/2,500 mm

Pesha: 15.5 kg/m²

Knauf Diamant 12.5

Skaje gjatësore të ngushtuara gjysëm rrethore (HRAK) 

Trashësia: 12.5 mm

Dimensionet: 1,250 x 2,000/2,500 mm

Pesha: 12.8 kg/m²

Board Over view

_76
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18Elastik por i fortë – për konstruksione kompakt

Knauf Diamant 18 është e parivalizuar në treg. Stabiliteti i saj i mrekullueshëm i kombinuar 
me formatin e ngushtë bën të mundur shumë gjëra. E përshtatshme për të përmirësuar tavanet 
me binarë druri dhe si një veshje për përmirësimin e konstruksioneve solide.

Fuqi
Dërmuese.

 Konstruksione me një shtresë me cilësi të lartë 
në vend të veshjes së dyfishtë

Konstruksione të holla për mbrojtje nga zjarri 
F60, material ndërtimi i klasës A2

Izolim i mirë maksimal

E përshtatshme për zona me lagështi të lartë 
në përputhje me DIN 18180

Shumë e qëndrueshme për ngarkesa të rënda

Përdorim i thjeshtë për shkak të formatit të ngushtë
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20Pllaka Praktike 
për Mure dhe Tavane

Për konvertim profesional të papafingos, konstruksione ndarëse 
të qëndrueshme me një shtresë, tavane për kërkesa të larta për 
mbrojtjen nga zjarri dhe zhurmat. Dhe në sajë të skajit të përshtatshëm 
të panelit, rregullimi i pllakave është shumë më i thjeshtë. 
Një përfitim tjetër: format i ngushtë për përdorim të përshtatshëm.

 Format i ngushtë me skaje paneli

Montim i përshtatshëm, i thjeshtë

Për tavane për mbrojtje nga zjarri 
F90, material ndërtimi i klasës A2

E përshtatshme për dhoma me lagështirë 
sipas DIN 18180

Mbrojtje bindëse nga zhurmat

Stabilitet i lartë edhe për konstruksione 
me një shtresë











20

18

Knauf Diamant 18

Skaje gjatësore të ngushtuara rrethore (HRAK) 

Trashësia: 18 mm

Dimensionet: 625 x 2,500 mm

Pesha: 18.3 kg/m²

Knauf Diamant 20

Me skaje paneli (AFK)

Trashësia: 20 mm

Dimensionet: 625 x 2,000/2,500 mm

Pesha: 19.8 kg/m²

Vështrim mbi pllakën

E RE

E RE

_98
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1MannNjë njeri. Një pllakë. Një rezultat perfekt.

Knauf Diamant 1Mann është ideale për të gjithë ata që duan të sistemojnë hapësira të vogla 

me shpejtësi dhe qëndrueshmëri. Veçanërisht marangozët e vlerësojnë këtë pllakë si një alternativë 

me cilësi të lartë kundrejt pllakave të zakonshme me fibra gipsi. Gjithashtu, prerja e thjeshtë me anë 

të gërvishtjes shënjuese dhe thyerjes e bën të vjetëruar sharrimin. Pllaka e vogël e mrekullueshme 

është e përshtatur në mënyrë optimale për hapësira të kufizuara ndërtimi dhe veçanërisht e lehtë për 

transport. Për hapësira të ngushta punimesh, banja në papafingo, ndryshime dhe modernizime 

të apartamenteve të vegjël.

Pakëz Magjike!
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 Mbrojtje e mirë

Cilësi GKFI për mbrojtjen nga zjarri sipas 
DIN 18180, material ndërtimi i klasës A2

E përshtatshme për zona me lagështi të 
lartë sipas DIN 18180

Veti bashkimi ideale për shkak të 
sipërfaqes së lëmuar

Teknologji e lehtë për lidhje kënddrejtë









10

12 .5
Kombinim i mirë:

Diamant për murin – 

Brio për dyshemenë!

Për një kartonxhes me cilësi të lartë, një pllakë 

gipsi si Knauf Diamant duhet të përdoret për 

muret dhe tavanin. Dhe për dyshemenë, pllaka 

me fibra gipsi Knauf Brio është zgjedhja e parë. 

Mënyra unike e prodhimit të saj me teknikën e 

posaçme të  mbështjelljes krijon fuqinë e veçantë. 

Ngarkesat në dysheme thithen me siguri dhe 

shpërndahen në të gjithë hapësirën. Nëse nën 

këmbë duam fibra gipsi, atëherë kemi Brio nga 

Knauf.

E RE

E RE

 Knauf Diamant 1Mann

Trashësia: 10 mm

Dimensionet: 1,000 x 1,500 mm

Pesha: 10.4 kg/m²

Knauf Diamant 1Mann

Trashësia: 12.5 mm

Dimensionet: 1,000 x 1,500 mm

Pesha: 12.8 kg/m²

Vështrim mbi pllakën

_1110
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Shkolla dhe Universitete 
Prisni performancat më të mira

Sa herë që nxënësit bëjnë rrëmujë, gjërat mund të dalin jashtë kontrolli. Rrjedhimisht, 

muret e klasave, palestrave ose korridoreve duhet të përballojnë shumë: goditje, 

shkelmime, hedhje topash, zhurmë gjatë pushimeve dhe mësime muzike.

Përsa i takon sfidave të ndërtimit ose rindërtimit të shkollave ose universiteteve, 

Knauf i ka bërë mirë detyrat e shtëpisë.

Absolutisht
Më e Mira e Klasës!
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Shkolla dhe Universitete

Klasa me ndarje të reja pakësojnë zhurmën.

Fuqia karakteristike e ngjeshjes së pllakës Diamant

Diamant:

> 10 N/mm²

Penobeton:
(500 kg/m³ )

> 3 N/mm²

GKF:

> 5 N/mm²

Detyrë e vështirë – e kryer 

me shkathtësi me Knauf Diamant.

Knauf Diamant 12.5 e përdorur në 
Mittelpunktschule Trebur 
(shkollë e vendosur në qendër të një 
zone ujëmbledhëse):

 Rezistencë ekstreme ndaj impaktit

Mbrojtja më e lartë ndaj tingujve

Mbrojtje nga zjarri nga F30 deri F90





Kombinim i mirë:

Tavane Akustike 
Knauf Cleaneo

Për akustikë optimale, për shembull 

salla leksionesh me përhapje të mirë 

të zërit, pllakat e vrimuara montohen 

në një sistem tavani me pamje 

të vazhdueshme.

Knauf Soundboard

Altoparlatët e sheshtë për një 

sistem audio perfekt, të montuar 

fshehur në mur, kursejnë vend dhe 

sjell kënaqësi me akustikën e mirë 

dhe e sigurtë ndaj vandalizmave.

MW Stud

Këto lidhje të posaçme përmirësojnë 
izolimin e tingullit për shembull, 
për dhomën e muzikës.

_1312
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Ngarkesa të rënda në spitale 
dhe qendra të kujdesit shëndetsor

Dhomat e pacientëve dhe korridoret e spitalit shpesh i nënshtrohen forcave 

më të mëdha sesa ambientet e godinave administrative. Shtretërit e lëvizur 

me nxitim gjatë një urgjence ose shtyrja e karrigeve me rrota duhen marrë 

në konsideratë gjatë fazës së planifikimit.

Muret duhet t’i rezistojnë goditjeve si dhe të garantojnë montimin e sigurtë 

të rafteve të rënda në mure, televizorëve për pacientët ose dorezat nëpër 

korridore. Knauf ka realizuar Sistemin Diamant Drywall sipas fazave të tij 

dhe ka zhvilluar formulën e përkryer për të.

Forca të Mëdha 
Mbrojtëse.
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Kunja 
Plastike

Kunja 
Metalike

Kunja Hartmut
Knauf

ø8 ose  ø10 mm Vidë M5 ose M6 Vidë M5
Knauf Knauf Knauf Knauf Knauf Knauf
boards Diamant boards Diamant boards Diamant
kg kg kg kg kg kg

- 15 - 20 - 25
25 30 30 35 35 40
30 35 35 40 40 45
35 40 40 50 45 55
40 45 50 55 55 60
45 50 55 60 60 65

Veshje

Trashësia  
në mm

10*

12,5
15/18
2 x 10*/20
2 x 12.5/25**
_> 2 x 15

*vetëm Diamant

Spitalet/Shtëpitë e të Moshuarve

Kombinim i mirë:

Tavane Akustike 

Knauf Cleaneo

Për thithje optimale të tingujve, 
pllaka të vrimuara montohen në 
një sistem tavani me pamje 
të vazhdueshme.

Sistemi i dyerve 
rrëshqitëse Knauf Krona 

Ideal për kalimet pa pengesa 
dhe kompakte. 
Hapje dhe mbyllje e dyerve 
pa zhurmë.

Knauf  Safeboard

Pa plumb – sistemi i mbrojtjes 
nga rrezatimi në diagnostikimet 
dhe terapinë me rreze infra.

Kunjat Knauf Hartmut

Ngarkesa të rënda deri 
në 65 kg mund të montohen 
në mënyrë të sigurtë në mur.

Zgjidhjet Knauf Diamant 
– të provuara me eksperiencë.

Knauf Diamant 12.5 dhe 15 përdoret 

në spitale/shtëpitë e të moshuarve:

 fuqi mekanike dhe rezistencë 
ndaj impakteve

koeficientët e izolimit të tingullit 
më shumë se 70dB

mbrojtja nga zjarri F90





Kunja Tensioni dhe Tensioni Tangencial

_1514
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**vetëm GKB/GKF



Zyrat dhe Administratat 
kërkojnë zgjidhje të mira

Studimet tregojnë se një vend pune i qetë qartësisht promovon performancën e stafit. 
Përfitojnë veçanërisht nga izolimi më i mirë akustik ambiente të rëndësishme, 
si salla konferencash nga të cilat asgjë të mos dëgjohet jashtë.

Kërkohet një përshtatje më elastike sepse ndryshimi i kursit të biznesit shpesh ndikon 
në planimetrinë e zyrës. Duhet të jetë gjithashtu e mundur integrimi i teknologjisë më të 
fundit për zyra, si projektorët video në tavan ose ekranet në mure.

Këtu, konstruksioni solid klasik vërtet që godet murin. Sistemi me kartonxhes Knauf Diamant, 
nga ana tjetër, demonstron elasticitet dhe i përgjigjet të gjitha ofertave të punës.
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Transportues 
të kualifikuar.



Zyrat dhe Godinat Administrative

Çmimi Diamant 2008 (Vendi i 3-të) 
kategoria Fizika e Ndërtimeve:
Godina e re administrative e Radios Bremen 
(figura e sipërme)

Knauf Diamant – i përshtatur 
optimalisht si një talent i gjithanshëm.

Pllakat Knauf Diamant të përdorura 
për godinën administrative të re të 
Radio Bremenit:

 për reduktimin e duhur të zhurmës 
me indeks Rw,R  = 70–78  dB

për shtrirje hapësinore duke përdorur 
sisteme muresh dhe tavanesh

për 39 studio transmetimi të ngritura si 
module në dhomat me plane të hapura 
të krijuara





Kombinim i mirë:

Tavane Akustike 
Knauf Cleaneo

Për akustikë optimale dhome, 
pllakat e vrimuara montohen 
në një sistem tavani me hapësirë 
të lirë e me pamje të vazhdueshme.

Knauf Soundboard

Altoparlantët e sheshtë për një 
sistem audio perfekt, të montuar 
fshehur në mur, kursejnë vend dhe 
sjellin kënaqësi me rrezatim të gjerë.

Suva Magnetike 
Knauf Magnol

Pa montim shtesë, e gjithë dhoma 
bëhet magnetikisht tërheqëse dhe 
kthehet nëpllakë për të shkruar.

Sistemi për Dysheme 
Knauf Camillo

Bazamenti i duhur – për shembull 
për zyra me ngarkesa statike të shtuara.

_1716
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Objekte dhe përmirësime 
rezidenciale si sfida

Hapësira jetike është e vlefshme – pra çdo centimetër ka rëndësi. Konstruksionet 
murale të ngushta janë të kërkuara më tepër se kurrë. Për Sistemin Kartonxhes me 
gradë të lartë, ajo që është thelbësore është karakteristika masive– pa disavantazhet 
e një muri solid.

Sistemi Kartonxhes Knauf Diamant mundëson një dizenjo dhome fleksibël individuale 
të bërë sipas dëshirës së ndërtuesit, arkitektit dhe banorëve – nga konvertimi krijues i 
papafingos dhe duke shtuar më shumë hapësirë deri në realizimin e ambienteve të 
bollshme.

Thjesht Çmenduri e Gjallë!

F90

F90 penobeton, D =100mm      
F90

gëlqere ranore, D =115 mm

F90

beton, D=100mm

F90

Mur ndarës Diamant me profil 
Knauf CW, D=100 mm

Përfitimet e 
Knauf Diamant

F90

+ absolutisht i thatë

izolim i mirë

peshë e lehtë

+

+



w

Objekte Rezidenciale dhe të Modernizuara

Më shumë hapësirë jetese 
dhe banesë cilësore nëpërmjet 
KnaufDiamant.

Përdorim i pllakave Knauf Diamant 
gjatë ndërtimit të një godine 
aparatmentesh në Neu-Ulm duke 
përfshirë një kat të ri:

 për forcimin strukturor të 
konstruksioneve të drurit

për mbrojtje të qëndrueshme nga zjarri F90

për izolim të mirë të zhurmave 
në apartamente me mobilim modern

për progres të shpejtë punimesh 
pa futur lagështi në strukturë







Çmimi Diamant 2008 (vendi i 2-të) kategoria e 
Dizenjimit: rikonstruksion me kosto minimale duke 
përfshirë një kat tjetër të një apartamenti në Neu-Ulm

Mur Diamant me 
Bashkues Knauf 
D = 1 25 mm, 60–61 dB,
Fiksim me vida/kapëse

Mur Diamant me 
Bashkues Knauf 
D = 1 00 mm, 55–57 dB,
Fiksim me vida/kapëse

Gëlqere Ranore
D = 1 15 mm, 38–46 dB,
Në varësi të dendësisë

Penobeton
D = 1 00 mm, 30–36 dB,
Në varësi të dendësisë

Kombinim i mirë:

Sistemi i Dyerve Rrëshqitëse 
KnaufKrona

Ideal për kalime kompakte 
dhe pa pengesa. Hapje dhe 
mbyllje pa zhurmë e dyerve.

Kunjat Hartmut 
nga Knauf  

Kapëse për ngarkesa të rënda 
deri në 65 kg që kapen në 
mënyrë të sigurtë në mur.

Knauf Brio

Shtresë e parafabrikuar me fibra 
gipsi – e aplikuar lehtësisht dhe 
shpejt, shumë engarkueshme 
dhe e qëndrueshmenë thelb.

Teknologjia Knauf 
për Lidhje dhe Forma

Dizenjo inovative për dhomë 
dhe tavane e bërë e mundur 
nga elemente të parafabrikuara 
me shabllone ose pllaka të harkuara.

Knauf InTherm

Pllaka e përbërë me izolim për 
përdorim të brendshëm sa herë 
që nuk është e mundur izolimi i 
jashtëm– për shembull godina 
historike ose bodrume.

Krahasimi i performancës 
së izolimit të mirë

- 5 dB

- 22 dB

- 30 dB

_1918
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Shtëpi të parafabrikuara 
dhe ndërtim me dru me kërkesa të larta

Veçanërisht marangozët favorizojnë Sistemet Kartonxhes Knauf Diamant. Ata shijojnë 
avantazhet e shumta të përdorimit për pllakat e gipsit me nivel të lartë (prerje, thyerje, 
vidhosje e thjeshtë e vidave, etj.) për struktura panelesh murale me dru.

Për shembull, banorët e shtëpive me taraca ose me mur të përbashkët presin mbrojtje 
të përmirësuar të jetës private përballë fqinjëve të tyre ngjitur. Shpesh, kërkohen nivele 
të izolimit të zhurmave që janë mbi standardin. Sistemet Kartonxhes 
Knauf Diamant të kombinuara me konstruksionet e drurit e aplikojnë 
këtë në mënyrë impresive.

Ogur i Mirë.
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Shtëpitë e parafabrikuara dhe konstruksionet e drurit

Dru dhe gips – i kombinuar 
në mënyrë optimale me 
Knauf Diamant.

Përdorni Knauf Diamant:

 për të mbajtur veshjen sipas 
miratimit DIN 1052:2004-08 dhe 
Knauf Z-9.1-199

për pjesën e jashtme për shkak të 
ngopjes sipas DIN18180 
(p.sh. me ETICS)

për konstruksione muresh të 
sigurtë dhe certifikuar

për ndërtimin e mureve për festa 
me mbrojtje nga zhurmat deri në 70 dB

për mbrojtje të qëndrueshme nga zjarri 
deri në F90









Kombinim i mirë:

Knauf Sinus

Profili për mure të lakuar që 
mbështeten lehtësisht në hark 
pa humbje stabiliteti.

Knauf Easyputz

Me material gipsi dekorativ 
që i jep tonin dizenjos në dhomën 
e ndenjes – në mure dhe tavan 
duke përdorur sipërfaqe tërheqese 
për syrin.

Knauf Brio

Material i parafabrikuar me fibra 
gipsi – i aplikuar shpejt dhe lehtë, 
me mbushje të madhe 
dhe i qëndrueshëm.

_2120
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Dhoma të vetme – të pazakonta 
por jo të pamundura

Shpesh, konceptet e dhomës brenda një dhome duhet të integrohen më vonë – për shembull 
në salla të mëdha. Sallat e konferencave, të padepërtueshme nga zëri ose zyra janë aplikime 
që mund të planifikohen lirisht dhe në mënyrë krijuese nga arkitektët, duke plotësuar në të 
njëjtën kohë kriteret e larta për qëndrueshmëri, mbrojtje nga zjarri dhe izolim zhurmash.

Sistemi Knauf CUBO bazohet në përfitimet e Knauf Diamant–për efektshmëri të arritshme.

Dhoma për krijimtari

Aplikim Model

 CUBO Basis – lejon një liri krijuese 
dhe konstruktive të gjerë

CUBO Empore – zgjeron hapësirën e 
përdorshme lart me anë të tavaneve 
mbi të cilat mund të ecësh

CUBO Escape Tunnel – plotëson të 
gjitha kriteret për tunelet e shpëtimit
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Dhomat brenda Dhomave

Hap perspektiva të reja me 
Knauf Diamant siCUBO.

Knauf Diamant si CUBO formon 
bazën për një opsion të ri në 
përdorimin e dhomës – në tre 
versione CUBO Basis, CUBO Empore 
dhe CUBO Escape Tunnel.

 montim i shpejtë

lartësi tavani deri në3.70 m, 
i pakufizuar në gjatësinë e dhomës

mbrojtje nga zjarri deri nëF90

izolim i mirë me më shumë se 55  dB

konstruksion i lehtë që ofron 
siguri strukturore

hapësirë shtesë në pjesën e sipërme

dizenjo e pakufizuar që përdor plane 
të harkuara dhe drejtkëndore













Mund të mbajë madje edhe peshën 
e një Audi – rreth 1.8 ton.

Rrugë shpëtimi si pasojë e një tuneli shpëtimi.

Hapësira e tavanit CUBO Empore mund të përdoret 
si hapësirë jetese, dhomë krijimtarie ose si hapësirë 
për zyrë, punë ose magazinë.

Kombinim i mirë:

Knauf Fireboard

Pllaka e posaçme e gipsit 
A1 në përputhje me DIN 4102 
ofron mbrojtje nga zjarri F90, 
edhe për kriteret më të larta.

_2322
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Për rezultatet më të mira 
– pa supozime apo justifikime!!

Ndërtuesit e mënçur, planifikuesit ambiciozë dhe prodhuesit profesionalë e dinë se cilësia ta shpërblen. 
Ata mbështeten tek oferta të-gjitha-në-një e Knauf-it – konsulencë e menjëhershme, rekomandime për 
produktet, logjistika dhe zgjidhjet e sistemeve, dhe ata i vlerësojnë opsionet e kombinimeve ideale të 
komponentëve të produkteve të koordinuara në mënyrë të përkryer.

Mbështetuni tek përvoja, inovacioni dhe cilësia e Knauf – që i garanton klientëve kënaqësi afatgjatë!

 Knauf është Inovacion

Knauf është Strukturë

Knauf është Cilësi





 Knauf është Siguri

Knauf është Efektshmëri

Knauf është Partneritet





Shko tek Knauf në Fillim. 
Kënaqësi e Garantuar.
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Partneriteti Knauf 

Më shumë rëndësi praktike. 
Më shumë Efiçencë.
Nga biseda të rregullta me partnerët 
dhe klientët tanë, jemi duke i optimizuar 
vazhdimisht proceset në vendet e punës 
dhe po kërkojmë gjithnjë mundësi të tjera 
për përmirësimin e produkteve tona.

Linja Telefonike Knauf Direkt
Te l.: +49 9001 31-1000

Tarifa e 0.39¡për minute do të jetë për telefonata brenda rrjetit fiks Gjerman.
Telefonuesit, numrat e të cilëve nuk janë të regjistruar nëdatabazën e 
adresave tëKnaufGipsKG,d.m.thndërtuesit privat ose 
klientët jo të rregullt, do të kenë tarifën e 1.69 ¡ për minutë. 
Telefonatat nga celularët do të kenë tarifën 1.48¡ për minutë.

Më shumë informacion, referenca 
dhe shkarkime të dobishme në adresën: 
www.knauf.de

Përgjigje e saktë. Këshilla të mira. 
Ndihmë e menjëhershme.

Grupi ynë i ekspertëve në terren u mbështet 
me konsulencë profesionale, asistencë në 
planifikim dhe këshilla nga situata reale. 
Këtu takohen profesionistët e industrisë.
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Knauf Gips/Marmorit
Plaster and
Façade Systems

Knauf Insulation
Rock Wool, Glass Wool and
Wood Wool Insulation

Knauf Integral
Gypsum Fibre Technology

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Knauf Dämmstoffe
Polystyrene and Hard
Foam Insulation

Knauf Gips
Drywall and
Floor Systems

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen, Germany
Phone: +49 9323 31-0
Fax: +49 9323 31-277

Knauf AMF
Ceiling Systems

Knauf Bauprodukte
Professional
DIY Solutions

Knauf PFT
Machine Technology and
Plant Engineering

Sakret Bausysteme
Dry Mortars for New
Projects and Renovations

Knauf Direkt
Shërbimi i Konsulencës Teknike:

Phone: 09001 31-1000*

Fax: 01805 31-4000**

www.knauf.de

DIA03/engl./GB/02.09/RO/GB Drywall and Floor Systems

DIA03-engl_16042009.indd 26 13.05.2009 17:29:58 Uhr

Të gjitha ndryshimet teknike të rezervuara.Janë të vlefshme vetëm këto udhëzime të 
printuara. Garancia jonëështë e kufizuar shprehimisht vetëm tek produktet tona në 
gjendje të padëmtuar. Vetitë stukturore dhe ndërtimore, dhe fizika karakteristike e 
sistemeve Knauf mund të garantohet vetëm me përdorimin ekskluziv të 
komponentëve të sistemit Knauf, ose produkteve të tjera shprehimisht të 
rekomanduara nga Knauf. Të gjitha sasitë e përdorimit dhe sasitë e lëvruara bazohen 
në të dhëna praktike që janë lehtësisht të transferueshme në zona të devijueshme të 
tjera. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Të gjitha ndryshimet, rishtypjet dhe fotokopjet, 
duke përfshirë ato të pjesëve të shkëputura, kërkojnë lejen e shprehur të KnaufGipsKG, 
AmBahnhof7, 97346 Iphofen, Germany.

*Tarifa e 0.39€ për minutë do të jetë për telefonatat brenda rrjetit telefonik fiks të 
Gjermanisë. Telefonuesit, numrat e të cilëve nuk janë të regjistruar në databazën e 
adresave të Knauf Gips KG, d.m.th ndërtuesit privatë apo klientët jo të rregullt, do të 
kenë tarifën e 1.69 € për minutë. Telefonatat nga celularët do të kenë tarifën e 1.48 
€ për minutë.
** 0.14 € për minutë


