
 
 
 

  

СЕНДВІЧ ПАНЕЛЬ  

СТІНОВА  АКУСТИЧНА  

TPK-ACOUSTIC 



 
 Сендвіч панель стінова акустична 
  

  У шумопоглинаючих панелей TPK Acoustic 

індекс ізоляції промислового шуму складає 

Rw 32 Дб та більше. 

  Акустичні панелі ефективні для 

громадських споруд з великим простором, 

такі як  спортивні зали,  відкриті офісні 

приміщення. 

 Використання акустичних панелей в 

промислових цехах дозволяє знизити 

рівень шуму, як ззовні, так і в середні 

приміщення. 

  

 

Сендвіч-панель TPK ACOUSTIC застосовується для влаштування стель, внутрішніх стін та перегородок в 

будівлях та спорудах, де потрібен захист від промислового шуму. Для внутрішньої обкладинки 

акустичних сендвіч-панелей використовується метал з перфорацією, що дозволяє покращити  

шумопоглинаючі властивості панелі. 

 

Ключові характеристики акустичних панелей 

  Внутрішня обкладинка з перфорацією  Ø 3-5 

мм використовується як ефективний  

шумовідбивний екран.  

 Завдяки наповненню панелей з мінеральної 

вати, яка більш ніж на 70% складається  з  

повітря, панелі  TPK ACOUSTIC  мають 

найкращі показники по шумопоглинанню на 

відміну від  панелей з жорстким 

пінополіуретаном, та інших будівельних 

матеріалів. 



 
 Характеристики 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

Товщина панелі 62 80 100 120 140 150 160 190 200 240 

Вага сендвіч панелі 
(кг/м²) 

14,64 16,51 18,71 20,91 23,11 24,21 25,31 28,61 29,71 34,11 

Термічний опір 
теплопередачі 
(м²K/Вт) 

1,75 2,22 2,73 3,25 3,76 3,83 4,02 4,53 5,31 6,34 

Утеплювач мінеральна (базальтова) вата щільність 110-120 кг/м3 
Повна ширина 1 197 мм 
Корисна ширина 1 180 мм 
Довжина панелі 2 000- 12 000 мм 
Зовнішня обкладка 0,45-0,70 мм 
Внутрішня обкладка 0,45-0,70 мм 
Висота 
профілювання 

0,5-1,5 мм в залежності від типу профілювання 

Теплопровідність 
утеплювача, Вт/(мК) 

0,044 



 
 Опис 

Стандартні кольори 

 

  

 Замок відрізняється «точною геометрією» та високою  герметичністю завдяки виробництву 

панелей на  автоматичній італійській лінії ROBOR.  

 Утеплювач з мінеральної (базальтової) вати високої щільності забезпечує ефективну 

теплоізоляцію.  

 Негорючі. Стінові панелі с мінеральної вати ТПК можуть використовуватися в проектах, які 

вимагають підвищених показників вогнезахисту.  

 TPK ACOUSTIC - унікальній продукт по поєднанню характеристик: висока ступінь 

шумоізоляції поєднана з відмінними протипожежними властивостями. 

 Усі технічні характеристики панелей відповідають встановленим в Україні нормативам, 

регламентованим документом ДБН В.1.1-31:2013 

 Доступні довжиною до 12 м (залежно від транспортних обмежень).  Рекомендована  

довжина  панелі- 6 м. 

 Можливий горизонтальний та вертикальний монтаж 

 

 

 

Кольори під замовлення. 
Сендвіч панелі можливо замовити в будь якому кольорі з палітри RAL,  тобто більш ніж 200 кольорів.  
Метал під замовлення можливо виготовити в Туреччині, Україні або Європі. 

RAL 9003 RAL 9006 RAL 1015 RAL 5005 RAL 6005 RAL 8017М RAL 7024М 



 
 

Сфера застосування 

Обкладки панелей 
 

  

  Захист від гучної роботи обладнання:  розпилювальні 
станки, генератори, компресорне, холодильне обладнання  

 Промислові підприємства: машинні зали, важке 
металообробне обладнання. 

 Сільське господарство та переробна промисловість.  

 Теле- кіно- павільйони (студії) 

 Громадські будівлі 

 Спортивні зали 

 Електростанції 

 Офісні будівлі  

 

 

 

гладкий трапеція 

Зовнішня обкладка 
 

Внутрішня обкладка 
 

гладкий трапеція 

мікрогофра канавка 



 
 Виробництво ТПК 

На сьогодні ТПК є одним з найбільших українських 
виробників сучасних покрівельних  та фасадних матеріалів. 

 

 

 Персонал: 
250 працівників 
 

Виробничі площі: 
15,000 м2 на 
території  6 га   

ПРОДУКЦІЯ: 
Металеві сендвіч панелі, 
внутрішньо стінові касети, фасадні 
панелі, фасадні касети, 3D касети, 
металочерепиця, профнастил: 
несучий, покрівельний, стіновий. 

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ 
ЛІНІЇ ТПК: 
Виробництво 
укомплектовано  
повністю автоматич-
ними виробничими 
лініями.  Лінія мінерало-
ватних сендвіч панелей- 
від італійського вироб-
ника   ROBOR, №1 в 
Європі. Обладнання, що  
гарантує сталу 
геометрію   профілю та 
високу точність 
з’єднувальних замків. 

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ 
ЯКОСТІ: 
Лише сировина   з 
найкращими показни-
ками якості використо-
вується для виробниц-
тва профілей, метало-
черепиці та сендвіч-
панелей ТПК. Прямі 
контракти на постачання 
металу від виробників з 
України, Східної Європи,  
Туреччини, Фінляндії - це 
можливість надавати 
гарантію на метал. 

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС 
ВІД ТПК: 
 
Наявність стандартних 
кольорів гарантує 
найшвидші строки 
виробництва,  
обумовлені з клієнтом.  
Служба інженерної 
підтримки ТПК   
допоможе в виборі 
найкращого технічного 
рішення відповідно до 
проекту та потреб 
покупця. 


