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Muzeul Maritim Naţional, Falmouth, Anglia
Mesteacăn Nature, plan, 
Arhitect: Long & Kentish, Londra
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Primăria Fredrikstad, Norvegia
Arţar, Nature, SH8, 
Arhitect: Lunde & Lovseth, Oslo



5

Cuprins

Panouri pentru pereţi şi tavane

PREZENTARE

DESIGN PANOURI 

PROTECŢIE INCENDIU

ACUSTICĂ

SUPRAFEŢE

PROTECŢIA MEDIULUI

METODA NOASTRĂ DE LUCRU

MONTARE PE PEREŢI

MONTARE PE TAVAN

SOLUŢII SPECIALE

Sistemul de panouri Gustafs® 6

Plăci din gips-fi bre de lemn 8

Euroclass 10

Design şi acustică bună 12

Lemn Nature şi Gemini, cu metal şi vopsite 18

O alegere naturală 26

Procesul de construcţie 28

Profi le pentru pereţi Capax 30

Profi le de tavan Capax 34

36



6

Sistem de panouri Gustafs

Design
Sistemul de panouri Gustafs 

oferă nenumărate posibilităţi 
de a crea sisteme cu aparenţe 

si design dintre cele mai 
variate.

În decursul timpului, arhitecţii scandinavi au folosit lemnul 
ca material preferat, datorită proprietăţilor lui naturale dar 
şi căldurii şi vitalităţii pe care acesta le degajă. Un perete sau 
tavan placat cu lemn asigură imediat încăperii un aspect de 
eleganţă clasică. Din aceste motive a fost dezvoltat Sistemul de 
Panouri Gustafs. Cerinţele actuale de rezistenţă antiiincendiu, 
cele pentru sistemele antifonice şi considerentele de protecţia 
mediului au fost provocări pe care le-am îndeplinit fără a 
compromite valorile estetice ale materialului.

Astăzi putem oferi o gamă largă de furnire, suprafeţe fi nisate 
şi accesorii care asigură  designerilor oportunităţi  de creaţie în 
ceea ce priveşte design-ul şi funcţionalitatea.

Sistemul de panouri Gustafs este un sistem bine documentat 
care derivă din experienţa noastră câştigată la realizarea unui 
număr mare de proiecte în Europa şi Asia. Datorită dezvoltării 
sistemului nostru de profi le Capax, putem asigura instalarea 
simplă şi sigură, adaptată perfect la procesul rapid de construcţii 
din ziua de azi. 

Antiincendiu
Panourile Gustafs au o 

rezistenţă la foc omologată 
şi contribuie în mod 

nesemnifi cativ la propagarea 
focului şi generare de fum 

Euroclass B-s1, d0.
 

PREZENTARE
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Acustică
Panourile Gustafs ajută la 

crearea unui ambient plăcut 
şi fonoizolat..

 

Instalarea
Sistemul de instalare Capax 
asigură montarea simplă şi 

sigură a panourilor pentru 
pereţi şi tavane.

Banca Nordea, Copenhaga, Danemarca.
Arţar Nature, simplu/SG8, 

Arhitect: Henning Larson Tegnestue, Copenhaga.
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La construirea panourilor de placare există multe motive care 
conduc spre materialele naturale. Printre primele ar fi : suprafaţa 
precis plană, stabilitatea dimensională, întârzierea propagării 
focului şi caracteristici acustice. Aceste cerinţe elimină cele mai 
multe dintre soluţiile tradiţionale bazate pe lemn.

Panourile constituite însă din ghips foarte bine comprimat şi 
fi bră de lemn încorporează proprietăţile necesare de prevenire 
a incendiilor şi oferă caracteristici acustice excelente, dar şi 
fl exibilitatea şi calitaţile estetice ale lemnului.

Panourile rezultate sunt mai puţin sensibile la modifi cările de 
temperatură şi umiditate care afectează planeitatea panourilor. În 
ansamblu, această combinaţie unică contribuie la producerea de 
panouri adecvate pentru aplicare pe suprafeţe mari şi la situaţii 
diverse. 

Atenţia acordată detaliilor este importantă pentru crearea unei 
impresii de ansamblu pozitive. 

Înainte de furniruire, în jurul panoului este montată o margine 
din lemn solid, care ascunde materialul din care este confecţionat 
miezul. După ce se aplică furnirul, acesta acoperă marginile din 
lemn şi crează impresia că totul este din lemn. Acest proces aduce un 
plus de rigiditate panoului şi îi asigură rezistenţa şi perfecţiunea. 

Gips - fi bre de lemn, o 

Avantajele plăcilor de ghips/fi bră de lemn
Rezistenţă la foc
Datorită aderenţei puternice a furnirului la 
placa de ghips/fi bră de lemn, fl ăcările sunt sunt 
împiedicate să se răspândească pe suprafaţa 
panoului. Chiar dacă s-a dezvoltat o sursă 
puternică de foc, miezul dens neinfl amabil al 
panoului opreşte pătrunderea focului, aceasta 
protejând materialele de substrat şi adiacente. 

Acustică
Pentru izolarea fonică a încăperii, folosirea de 
materiale de căptuşire a pereţilor mai grele este 
favorabilă în comparaţie cu materialele mai 
uşoare. Sistemul de panouri Gustafs utilizează 
plăci din ghips cu fi bre din lemn, cântărind 
15 kg/m2, practic de două ori mai grele decât 
panourile pe bază de lemn.

Stabilitate
Deformarea în condiţii de schimbare a temperaturii şi 
umidităţii este o caracteristică proprie lemnului natural. 
În clădiri, aceasta poate duce la contracţia panourilor de 
placare a pereţilor. Plăcile de ghips/fi bră de lemn sunt 
considerabil mai puţin sensibile la aceste efecte decât 
majoritatea materialelor utilizate în mod obişnuit cum ar fi  
plăcile de MDF.Astfel se pot obţine suprafeţe mai plane, în 
general.

Izolaţia
Panourile din ghips/fi bre din lemn oferă proprietăţi 
izolatoare considerabil mai bune decât alte soluţii de 
placare folosite în mod obişnuit. Datorită densităţii ridicate 
a panoului şi a transferului termic redus, materialul permite 
menţinerea unei temperaturi constante în încăperi. Acesta 
înseamnă că încăperile prevăzute cu aer condiţionat îşi 
vor menţine temperatura mai efi cient şi pe durată mai 
îndelungată, chiar şi atunci când climatizarea este oprită.

soluţie raţională

DESIGN PANOURI
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Caser Seguros, Madrid, Spania
Arţar, Nature, simplu, 

Arh.: Ricardo Sanchez Lampreave, Madrid

Caracteristici tehnice comparative   plãci din ghips/fi brã din lemn faþã de plãci din MDF

Caracteristică Ghips/fi bră din lemn MDF

Densitate 1 250 kg/m3 780 kg/m3

Greutate 15,0 kg/m2 9,3 kg/m2

Umiditate conţinută la livrare la 65% umiditate şi +20°C 2% 5-8%

Diferenţă de umiditate la 40-65% UR 2% 5-7%

Dilatare liniară la 30-80% UR 0,08% 0,4%

Conductibilitate termică 0,24 W/Km 0,14 W/Km

Caapcitate termică specifi că 1 320 J/kg ˚C 1 851  J/kg ˚C

Fire Euroclass A2 D

Sistem panouri Gustafs® Panou tip BF Panou tip MDF

Antiincendiu Euroclass B-s1, d0 D-s1, d0
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La începutul lui 1997, Comisia Europeană a decis să creeze un standard 
comun pentru a armoniza diferitele procedee de testare antiincendiu care 
existau în cadrul Uniunii Europene. Rezultatul acestei decizii a fost crearea 
clasifi cării Euroclass pentru rezistenţa la foc a materialelor de construcţii. 
Acest sistem este rezultatul cooperării între tehnicienii specializaţi în incendii 
şi autorităţile corespunzătoare din cadrul Uniunii Europene. Euroclass a 
fost adoptată acum de către ţările membre şi, după o perioadă tranzitorie, 
înlocuieşte certifi cările naţionale. 

De cînd este aplicat acest standard internaţional, toate materiale de 
construcţii fabricate şi vândute în Uniunea Europeană sunt supuse sistemului 
Euroclass. La rândul său, această clasifi care identifi că proprietăţile de prevenire 
a incendiilor şi ajută la stabilirea  utilizării lor în construcţii.

Sistemul este împărţit în clase diferite, după cum urmează: 
A1 Materiale neinfl amabile Nu contribuie la răspândirea incendiului 

A2 Materiale neinfl amabile Contribuie nesemnifi cativ răspândirea incendiului

B Infl amabile Contribuie puţin sau deloc la răspândirea   
  incendiului

C Infl amabile Contribuţie limitată la răspândirea incendiului

D Infl amabile Contribuie la răspândirea incendiului 

E Infl amabile Contribuţie majoră la incendiu

F Infl amabile Neîncadrat în clasele A1-E

Rezultate fi nale

Proprietăţile de întârziere a focului ale sistemului de panouri Gustafs nu se 
bazează pe tratamente chimice; Compoziţia mecanică a tuturor detaliilor 
duce la rezultatele fi nale.

Panourile noastre perforate sau cu fante intră în această clasifi care cu 
condiţia ca ele să fi e montate în combinaţie cu vată minerală. 

Sistemul de panouri Gustafs a fost testat şi omologat la nivel naţional în 
aproape toate ţările europene, în Asia şi Statele Unite.

Certifi catele naţionale pe care le-am obţinut se pot descărca în format pdf 
de pe site-ul nostru: www.gustafs.com 

Test antiincendiu 
şi Euroclass

După cum puteţi vedea din tabel, 
panourile Gustafs fac parte din clasa 
cea mai sigură de materiale rezistente 
la foc. Sistemul de clasifi care conţine 
şi alte informaţii demne de luat în 
considerare. 

Panourile Gustafs tip BF se încadrează 
în clasa:

B-s1, d0

Aceasta se descompune astfel:
B  panourile contribuie puţin sau 

nesemnifi cativ la răspândirea incendiului. 

s1  panourile contribuie puţin sau 
nesemnifi cativ la degajarea fumului.

d0  cînd sunt supuse la foc, panourile nu 
creează particule incandescente sau 
picături.

PROTECŢIE INCENDIU
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Primăria Fredrikstad, Norvegia
Arţar, Nature, SHB, 

Arh.: Lunde & Lovseth, Oslo
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Design şi acustică 
Fie că proiectul dumnevoastră este un terminal de aeroport, 

amfi teatru, centru de conferinţe sau foaier, proiectanţii trebuie 
să ia în considerare mediul acustic pe care îl creează. Unele 
sunete trebuie direcţionate controlat şi altele trebuie diminuate 
sau eliminate. De aceea, proiectanţii sunt sfătuiţi să se consulte 
cu un acustician pentru a obţine rezultatele dorite. Sistemul de 
panouri Gustafs poate ajuta în acest proces pentru a obţine o 
armonie a liniilor cât şi un medi acustic adaptat. De exemplu, 
absorbţia sunetelor se obţine prin utilizarea de panouri cu 
fante sau perforate în combinaţie cu vată minerală şi spaţii 
de aer. Diferitele noastre modele sunt testate şi confi rmate cu 
documente în ceea ce priveşte absorbţia fonică atât în cazul 
panourilor pentru pereţi cât al celor pentru tavan. 

Mai multe informaţii despre acustică puteţi obţine de pe site-
ul nostru: www.gustafs.com.

bună

Societatea regală de medicină, Londra, Anglia
Stejar Nature, PH8

Arhitect: MJS, Londra.

ACUSTICĂ
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Sala de concerte Vara, Vara, Suedia
Mesteacăn Nature, simplu

Architect: Arkitekttriangeln, Trollhättan. 
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Modele acustice

A = 20 mm, *B = 30 mm, 
**C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 5 mm.

Clasă de absorbţie D, suprafaţă deschisă 5%

A = 20 mm, *B = 30 mm, 
**C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 8 mm.

Clasă de absorbţie D, suprafaţă deschisă 12%

A = 20 mm, *B = 30 mm, 
**C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 10 mm.

Clasă de absorbţie C, suprafaţă deschisă 18%

PH5 Perforaţii 5 mm

PH8 Perforaţii 8 mm

PH10 Perforaţii 10 mm

Tavan

1 Panou 12,6 mm

2 Pâslă acustică

3 Vată minerală 40 mm

4 Gol de aer 30 mm

Perete
1 Panou 12,6 mm

2 Pâslă acustică

3 Vată minerală 40 mm

4 Gol de aer 200mm

         Gol de aer în perete 30 mm           Gol de aer în tavan 200 mm

Coefi cient de absorbţie conform standard suedez EN 20354 (ISO 354) echivalent cu ISO 11654
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A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, E = 20 mm, 
Ø = 5 mm. Dimensiune modul 200x200 mm

Clasă de absorbţie E/D. Suprafaţă deschisă 3%.

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, E = 20 mm, 
Ø = 8 mm. Dimensiune modul 200x200 mm

Clasă de absorbţie D. Suprafaţă deschisă 8%.

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
E = 20 mm, Ø = 3 mm.

Clasă de absorbţie E. Suprafaţă deschisă 2%.

OMHEX, Stockholm, Sweden.
White painted, RS8.

Architect: Sandell & Sandberg, 
Stockholm.

A = 10 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
E = 10 mm, Ø = 8 mm.

Clasă de absorbţie B. Suprafaţă deschisă 24%.

PD8 Domino perforare  8 mm

PG5 Perforări grupate 5 mm

PG8 Perforări grupate 8 mm

PS2 Perforare pe ambele părţi 3/10 mm

** Normal C = 30 mm, Panourile cu lungime de  1480-1500 mm au C = 50 mm* Normal B = 30 mm, Marginea DG pentru tavan = 40 mm
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No perforation

SH8 Slotted 8 mm

SH5 Slotted 5 mm

SM8 Mini slotted 8 mm

SM5 Mini slotted 5 mm

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 40 mm, E = 30 mm, Ø = 8 mm.

Clasă de absorbţie C, suprafaţă deschisă 26%

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 40 mm, E = 30 mm, Ø = 5 mm.

Clasă de absorbţie C, suprafaţă deschisă 15%

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 20 mm, E = 20 mm, Ø = 8 mm.

Clasă de absorbţie B, suprafaţă deschisă 26%

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, D = 20 
mm, E = 20 mm, Ø = 5 mm.

Clasă de absorbţie C, suprafaţă deschisă 15%
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SG5 Group slotted 5 mm

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 55 mm, E = 30 mm, Ø = 5 mm. 

Dimensiune modul 200x200 mm
Clasă de absorbţie D. Suprafaţă deschisă 12%.

SG8 Group slotted 8 mm

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 55 mm, E = 30 mm, Ø = 8 mm. 

Dimensiune modul 200x200 mm
Clasă de absorbţie C. Suprafaţă deschisă 20%.

SX8 Maxi slotted 8 mm

A = 20 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 140 mm, E = 60 mm, Ø = 8 mm.

Clasă de absorbţie B. Suprafaţă deschisă 29%.

RS8-C40 Rib slotted 8 mm

A = 40 mm, *B = 30 mm, **C = 30 mm, 
D = 40 mm, E = 30 mm, Ø = 8 mm.

Clasă de absorbţie C. Suprafaţă deschisă 13%.

Energi 2, Copenhagen, 
Denmark. Ash Nature, SH8.

Architect: Hvidt & Mölgaard, 
Copenhagen.

** Normal C = 30 mm, Panourile cu lungime de 1480-1500 mm au C = 50 mm* Normal B = 30 mm, Marginea DG pentru tavan = 40 mm
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Mesteacăn, fag, stejar sau frasin. Fiecare specie de 
lemn are culoarea şi granulaţia sa proprie. Folosirea 
cu pricepere a caracteristilor naturale ale copacilor, 
creează furnire complet unice ca structură şi nuanţă 
de culoare.

Pe măsură ce lemnul se învecheşte, tonurile 
variază. Acelaşi lucru este valabil şi pentru furnire. 
Diferenţele de culoare constituie atracţia lemnului. 
Totuşi, unele interioare doresc să creeze o impresie 
stabilă şi uniformă pe care anumite furnire nu o 
pot asigura pe suprafeţe mari. Furnirul Gemini cu 
variaţia sa subtilă de modele şi culori asigură aceste 
calităţi, fără a compromite impresia naturală. 

Furnir Nature – complet natural
Nature este sortimentul nostru cel mai folosit 
de furnir natural. Aceste furnire posedă toată 
frumuseţea şi caracterul natural. Culoarea 
furnirului se maturizează în timp şi nu există două 
furnire la fel. Complet natural, complet unic.

De la lac la ulei şi impregnare 
Pentru suprafeţe din lemn, un lac transparent 
este, de departe, fi nisajul care solictă cea mai 
puţină întreţinere şi cea mai mare durabilitate. 
Folosind un proces de lăcuire anti-UV, în trei 
trepte, fi nisajul nostru de suprafaţă întruneşte 
aceste cerinţe şi păstrează aspectele tehnice în 
privinţa întârzierii propagării focului şi condiţiile 
de protecţia mediului. Ca alternativă la acest tip 
de tratare a suprafeţei, suntem adesea solicitaţi să 
asigurăm fi nisaje în ulei sau impregnate. 

Deşi rezultatele acestor tratamente speciale 
de suprafaţă pot fi  surprinzătoare, omogenitatea 
culorilor este necesară pentru a avea rezultate 
de succes. Datorită naturii unor anumite tipuri 
de furnire, poate fi  foarte difi cil să obţinem 
rezultatele dorite, de aceea vă sfătuim să discutaţi 
cu noi pentru a alege furnirele adecvate pentru 
acest tratament. 

Furnire naturale
– aspect clasic, diversitate infi nită

Hotel Intercontinental Varşovia, Polonia
Stejar impregnat, simplu
Architect: Jestico & Whiles, Londra.

Frasin

Stejar

Arţar

Mesteacăn tăiat rotativ

Fag

Mesteacăn

SUPRAFEŢE
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Muzeul de istorie din Paris, Franţa.
Mesteacăn, simplu/PH8.

Architect: Chemetov & Huidobro, Paris.

Cireş

Păr

Tek

Pin de Oregon

Mahon

Ulm
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Teatul  Institutului Canossiano, Feltre, Italia.
Fag, simplu/PH8.

Architect: Politecne Ingegneria e Architettura, Vicenza.
Photo: Pietro Savorelli, Firenze.
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TPSA, Warsaw, Poland.
Gemini® Beech, PH8.
Architect: ARCA A&C, Warsaw.

Arţar ondulat Gemini®

Arţar ochi de vultur Gemini®

Stejar Gemini®

Mesteacăn Gemini®

Frasin Gemini®

Arţar de nisip Gemini®

Arţar deschis Gemini® 
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Gemini® este un furnir multistrat, vopsit. Prezintă omogenitate mai 
bună a culorilor şi este mai puţin afectat de radiaţiile solare, fi ind 
potrivit atât pentru suprafeţe mici cât şi mari. Modelul granulaţiei 
şi culorile sunt de asemenea concordante cu speciile originale şi 
asigură o impresie de uniformitate, indiferent de cantitate. Aceasta 
înseamnă de asemenea că panourile pot fi  integrate  şi mai târziu, 
cu o diferenţă minimă de culoare.

Tehnica multistrat exclusivă combină diferitele specii de lemn 
pentru a oferi proprietăţi remarcabile colecţiei Gemini. Panourile 
de furnir sunt disponibile într-o varietate de modele şi culori, 
similare unor specii binecunoscute de lemn. Aceasta înseamnă 
de asemenea că furnirele Gemini pot fi  produse în aşa fel încât 
să semene cu esenţele tropicale, fără a avea însă efecte negative 
asupra speciilor unice şi sensibile din pădurea tropicală. Panourile 
furniruite Gemini pot fi  produse până la lungimi de 2400 mm.  

Furnir Gemini 
– senzaţie naturală şi    
 omogenitate vizuală

Păr Gemini®

Mahon Gemini®

Tek Gemini®

Nuc Gemini®

Wenge Gemini®

Cireş Gemini®

Fag Gemini®

SUPRAFEŢE
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Telenor, Oslo, Norway.
Painted, plain.

Architect: NBBJ-HUS-PKA, Oslo/Trondheim.
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Bronz mat Oţel periat Aluminiu periat Aluminiu în relief Vopsit în culori 
NCS s au RAL

Kista Entré, Stockholm, Sweden.
Brushed aluminium.

Architect: Scheiwiller Svensson, Stockholm.

Panouri vopsite şi 
metalizate Multe interioare folosesc frumuse ea i simplitatea suprafe elor vopsite sau 

laminate. Aceste suprafe e sunt adesea foarte preten ioase, mai ales dac  
incorporeaz  caracteristici tehnice  de rezisten  la foc i propriet i acustice. 
Printre multele avantaje ale panourilor Gustafs este i suprafa a plan  i 
neted . Aceasta ne permite s  realiz m un fi nisaj de suprafa  vopsit  sau 
metalizat , care de altfel este greu de realizat pe antier.

Folosind tehnologia noastr  de produc ie, putem produce suprafe e vopsite 
într-o multitudine de culori conform codurilor NCS sau RAL, cu un grad 
de luciu de pân  la 60. Putem realiza de asemenea o colec ie standard de 
metaliz ri, care include, printre altele, aluminiu, o el periat i bronz.

SUPRAFEŢE
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Chalmers Högskola, Gothenburg, Sweden.
Maple Nature, plain.
Architect: Gert Wingårdh Arkitektkontor, 
Gothenburg.

Pentru noi sunt foarte importante atât asigurarea supravieţuirii 
pădurilor tropicale cât şi eliminarea substanţelor chimice 
nocive din procesul nostru de producţie. O cale este aceea de a 
ne strădui să găsim noi materiale care să imite speciile rare de 
lemn. Altă cale este aceea de a folosi numai materiale şi metode 
nepoluante în procesele noastre de producţie.

Panourile Gustafs sunt alcătuite în proporţie de 95% din 
materiale naturale ca lemnul şi ghipsul. Folosirea produselor 
chimice este limitată la adezivii pentru furnir şi tratamentul de 
suprafaţă. Desigur că eforturile noastre de protecţia mediului 
sunt dictate de legislaţie dar noi ne străduim să depăşim cerinţele 
legale şi să stabilim ţintele noastre de protecţia mediului la un 
nivel mai înalt. Realizăm în mod regulat audituri de mediu 
pentru procesele noastre tehnologice, aceasta constituind o 
parte naturală a ambiţiilor noastre de continuă perfecţionare. 
Politica noastră de mediu este atât de importantă pentru noi 
încât încercăm să menţinem un dialog deschis pe teme de 
mediu cu conducerea noastră, cu furnizorii şi clienţii.

Contribuţia noastră 
la menţinerea 
echilibrului de mediu

PROTECŢIA MEDIULUI
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Declaraţie de mediu
PRODUSUL

Denumirea: Sistem de panouri Gustafs®

Tip: panouri BF. Panouri pentru placări pereţi 
şi tavane interioare.

Producător: 
Gustafs Inredningar i Dalarna AB

Produs la: Gustafs, Suedia

DECLARAŢIE DE COMPOZIŢIE
 Procente în greutate
Ghips 81%
Aşchii de lemn 12%
Lemn, fâşii marginale, furnir 3%
Apă 2%
Hârtie Kraft 1%
Adeziv 1%
Lac < 0,3%
Grosime totală 12,6 mm
Din care placa de ghips/aşchii 
de lemn 12,0 mm

TEST DE EMISII Proba a fost plasată în celule 
de testare în câmp şi laborator (FELD)
Rezultat după 4 săptămâni: factor de emisie 
TVOC < 10 μg(m2xh). Nicio substanţă 
individuală nu a avut factor de emisie peste  
5μg(m2xh).

PRODUCŢIA Emisiile în aer la lipire şi lăcuire 
sunt mai mici decât în permisul de lucru 
acordat. Produsele secundare de lemn şi hârtie 
sunt folosite pentru producerea de energie. 
Ghipsul este evacuat în conformitate cu 
reglementările legale.

DISTRIBUŢIE Pentru transportul materiilor 
prime şi a produselor fi nite este folosit 
transportul auto şi naval. Produsele fi nite se 
distribuie direct la şantierul de construcţii. 
Ambalajul constă din lemn şi carton. Se 
folosesc paleţi din lemn.

FAZA DE CONSTRUCŢIE Instalarea se face cu 
ajutorul uneltelor electrice. Orice rest de ghips 
şi lemn este colectat şi evacuat în conformitate 
cu dispoziţiile legale.

FAZA DE FOLOSINŢĂ În timpul folosirii şi 
întreţinerii panourilor Gustafs, nu apar niciun 
fel de emisii periculoase. Pentru folosirea 
panourilor nu este nevoie de energie. Durata de 
serviciu este estimată la mai mult de 30 de ani.

DEMOLAREA LA demolare nu apar emisii 
periculoase

PRODUSE SECUNDARE La demontare se pot 
refolosi profi lele din aluminiu. Baghetele din 
lemn se folosesc pentru foc iar panourile se pun 
pe haldă. Informaţii detaliate de pe site-ul nostru 
www.gustafs.com.



28

Am dezvoltat o metodă de lucru care derivă din experienţa noastră vastă 
în realizarea de proiecte de construcţii în întreaga lume. În metoda noastră 
este inclusă înţelegerea conceptului arhitectonic, a construcţiei şi exploatării 
construcţiei. Metoda noastră oferă consideraţia cuvenită tuturor celor implicaţi. 
Comunicarea dintre client şi producător a fost perfecţionată prin folosirea 
aplicaţiilor CAD şi a tehnologiei Internet. Îmbunătăţirile noastre viitoare se 
bazează pe lărgirea potenţialului acestor tehnologii de viitor. De altfel, site-ul 
nostru www.gustafs.com este o sursă nepreţuită de informaţii pentru clienţii 
care caută fi şiere de aplicaţii CAD şi pdf. 

Reducerea costurilor
Standard sau formate speciale? Cea mai efi cientă cale de reducere a costurilor 

instalării unui panou este alegerea formatelor Gustafs standard şi folosirea 
profi lelor Capax pentru instalarea pe pereţi sau tavane. Costurile pentru 
formatele standard sunt cu 15-25% mai reduse decât formatele speciale. 
Sistemul de profi le Capax asigură o instalare sigură şi cu economie de timp. 
În acest mod se pot face economii de 20-30%, fără a face compromisuri de 
calitate faţă de o soluţie la comandă specială. Alegerea raţională a materialelor 
şi soluţii efi ciente de instalare reprezintă azi cuvintele de ordine în procesele 
de construcţii.

Vă oferim cu plăcere sfatul nostru pentru a obţine o comandă de instalare 
efi cientă şi economică.  

Exemplu de descriere a panoului de perete sau tavan
 

Metoda noastră de lucru, 
procesul de construcţie

METODA NOASTRĂ DE LUCRU

 Tip: Sistem de panouri Gustafs din ghips/fi bră de lemn

  furniruite cu margini de lemn solid furniruite

 Grosime: 12,6 mm

 Tip de furnir: Fag tip Gemini 

 Format: Standard 1200 x 600 mm

 Direcţia furnirului: Pe latura de 1200 mm

 Tip de profi le de margine: Margini G, închise

 Perforare/Fante: PH8 mm

 Dosul: Pâslă antifon neagră 

Clasifi carea antiincendiu:  Euroclass B

 Cerinţe acustice: ISO 11654 – clasa D 

 Instalare: Instalaţie de perete Capax
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Novotel, Gothenburg, Sweden.
Oak Nature, PH8.

Instalarea la nivel
Instalarea la nivel este o alternativă pentru mon-
tarea panourilor de perete prin care se evită ajus-
tarea faţă de detalii constructive adiacente cum 
ar fi  deschiderile pentru uşi, lintele de tavan sau 
pardoseală. Instalarea este astfel rentabilă  din 
punct de vedere al timpului şi banilor. Sistemul cu 
profi le NIVEAU creează aparenţa unui instalări 
„plutitoare” şi permite ajustări acustice cu ajutorul 
panourilor perforate şi a vatei minerale. Instalarea 
tip Niveau oferă o cale unică şi economică de a 
schimba atât aspectul cât şi caracteristicile acustice 
ale unei încăperi. 
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Capax este denumirea pentru sistemul nostru unicat de instalare 
constând din profi le de aluminiu pentru pereţi şi tavane. 
Profi lele sunt puternice şi rigiditatea lor torsională asigură cea 
mai exactă liniaritate. Gama de profi le Capax întruneşte atât 
cerinţele estetice cât şi cele funcţionale. Există o varietate de 
îmbinări şi conexiuni pentru a alege forma. Tipuri speciale de 
profi le maschează marginile tăiate şi permit tăierea panourilor 
pe şantier. Astfel, panourile pot fi  comandate la dimensiuni 
standard şi apoi ajustate pe şantier pentru a întruni dimensiunile 
reale, permiţând cea mai convenabilă instalare. 

Sistemul de instalare 
Capax, simplu şi rapid

Telenor, Oslo, Norway.
Ash Nature, plain.

Architect: NBBJ-HUS-PKA, Oslo/Trondheim.

MONTARE PE PEREŢI
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3206

3217 A

3203

3201

3205

3204

3218 A

3219 A

3200

3207

3208

3202 och 3212 A

3209

3251 A 3216 A

3220

Telenor, Oslo, Norway.
Ash Nature, plain.

Architect: NBBJ-HUS-PKA, Oslo/Trondheim.

Profi le de perete 

Niveau

A = anodized profi le



32

600

600

80

600

600

80

600

600

80

600

600

80

16,5 28,5

>38,5 44

>82,5

22

G

GP

GS

HP

R

A

1
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3
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3
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1
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4
5

3

1
2

4
5

3

 Lackerad kant.

  Massivt trä eller 
fanerad MDF

Asamblare pe perete Profi le de 
margine

4 Verifi carea şi sortarea panourilor 
pe bază de culoare şi granulaţie.

5 Fixarea profi lului inferior de înce-
pere.

6 Înşurubarea profi lului de racord. 7 Fixarea panoului următor. 8 Tăierea panoului din spate. Folosiţi 
unelte cu dispozitive de extragere.

3 Introducerea de vată minerală 
între şipci.

2 Aranjarea alinierii suprafeţei prin 
introducea de distanţiere.

1 Amplasarea şipcilor în spatele 
panourilor.

1 Şipci şi izolaţie
2 Profi l Capax
3 Panou Gustafs

1 Şipcă metalică
2 Placă de ghips 2 x 12 mm
3 Fâşii de placaj de 12 mm
4 Profi l Capax
5 Panou Gustafs

1 Şipci şi spaţiu gol
2 Şipci şi izolaţie
3 Profi l Capax
4 Panou Gustafs

1 Şipcă metalică
2 Scândură de placaj de 

12 mm
3 Placă de ghips de 12 mm
4 Profi l Capax
5 Panou Gustafs

 Lacquered edge.

  Solid wood or 
veenered MDF.

MONTARE PE PEREŢI
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 x
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m
m

2 mm

 Panouri 
Panouri fi xe demontabile Colţari şi alte îmbinări

Opening in wall panel

>90 mm 

Aceste detalii se pot desc rca de pe site-ul nostru www.gustafs.com.
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Sistem de instalare 
Capax pentru tavan
Noul sistem de instalare de la Gustafs constituie o 
perfecţionare considerabilă faţă de soluţiile de instalare 
anterioare.

Cea mai importantă caracteristică a sistemului este 
aceea că este dimensionată corect pentru preluarea 
greutăţii panourilor Gustafs. Construcţia este rigidă la 
torsiune şi autoportantă, nefi ind nevoie să fi e fi xată de 
pereţii adiacenţi. Acest sistem oferă demontabilitate totală 
a panourilor şi prin urmare acces la instalaţiile tehnice 
de dedesubt, menţinându-şi stabilitatea şi rezistenţa 
generală.

Sistemul de instalarea Capax pentru tavane este 
atrăgător din punct de vedere estetic şi total mascat.

      Sistemul de tavan suspendat Capax constă dintr-un 
profi l principal T robust, care susţine lungimea panoului. 
Părţile late ale panourilor se îmbină cap la cap, cu precizie. 
Profi lul principal este blocat pe loc cu ajutorul unui profi l 
distanţier, aceasta creând un sistem de grilaj foarte stabil. 
Sistemul este construit pentru panouri de 600 mm lăţime 
şi poate fi  folosit cu o variaţie de 50 mm între 300 şi 800 
mm.

Sistem de 
suspendare 
mascat.

Tavan liber suspendat fără 
profi le de margine perete. 

Fiecare panou 
este demontabil.

1 Măsuraţi şi indicaţi distanţa de sus-
pendare.

2 Suspendaţi profi lul principal în afara 
camerei.

3 Conectaţi talpa profi lului. 4 Fixaţi profi lul distanţier 1200 mm.

MONTARE PE TAVAN
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300 mm

3120 mm

24 mm

3100 mm

DA DG

<150 mm

A

<100 mm

R K

DA DA

25 mm

20 mm

3261 Profi l de suspendare

3262 Profi le distanţier

3263 Îmbinare şină

5 Asiguraţi blocarea prinderii cu 
şuruburi autofi letante.

6 Instalaţi panourile. 7 Instalaţi izolaţie de vată minerală. 8 Curăţaţi panoul de praf.

3253 Profi l de perete

A

E

D

C

B

Profi l mascat, 
îmbinare închisă

Profi l vizibil, îmbinare 
deschisă 24 mm

Aceste detalii se pot descărca de pe site-ul nostru www.gustafs.com
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Un exemplu de refl ectoare acustice.

O varietate de frize speciale în panourile perforate.

Grilaj din lemn solid.

Comutator încadrat în panou.

Detaliu de colţ în lemn şi fi nisaj 
în jurul scării.

Mici detalii care fac diferenţa

For more information see our website www.gustafs.com.

SOLUŢII SPECIALE
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Panou drept instalat în faţete.
Printemps Clichy, Paris, France. Birch Nature, SH8. 
Architect: Reichen et Robert Architectes, Paris.

Panouri curbate în timpul instalării cu rază > 10 m.
Abbey Centre, Belfast. 
Gemini® Cherry and Gemini® walnut, plain. 
Architect: WDR & RT Taggart, Belfast.

Panouri pliabile după o anumită formă cu 
rază de 0,5 – 5 m.
AMNGR, Murmansk, Russia.
Cherry Nature, plain. Architect: Studio Telivuo Oy, Finland.

Panouri lipite pe structură curbă cu raza de 5 – 10 m.
Grafarvogskirkja, Reykjavik, Iceland.
Birch Nature, plain. Architect: Á stofunni arkitektar, Reykjavik.

Panouri curbe
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Întreţinere

 Caracteristici tehnice
 Grosime: 12,6 mm

 Lungimi standard: 400, 600, 1000, 1200, 1500 ,1800, 2400 and 3000 mm

 Lungimi speciale: 400 – 3000 mm

 Lăţimi standard: 400, 600, 800 and 1200 mm

 Lăţimi speciale: 260 – 1200 mm

 Greutate panou plan: 15,7 kg/m2

 Tratare suprafaţă: 3 straturi de vopsea anti UV, coef. de strălucire 20

 Lipire furnir:  Adeziv de melamină cu conţinut redus de formaldehidă

Climat
Sistemul de panouri Gustafs™ se foloseşte numai 
pentru interior. Înainte de instalare, încăperea 
trebuie încălzită şi bine uscată. Temperatura peste 
18°C, umiditatea 25-60%. Umiditate maximă în 
construcţia suport 15%.

Daune în timpul construcţiei
Protejaţi panourile în timpul transportului şi 
depozitării. Acoperiţi toate părţile care pot fi  supuse 
deteriorării. Reţineţi să nu expuneţi panourile la 
radiaţii solare puternice.

Lumină UV
Lemnul este un material natural şi se modifi că cu 
timpul dacă este expus la lumina UV. Diferitele 
tipuri de lemn reacţionează diferit şi de asemenea 
şi radiaţiile variază cu sezonul.

Apa
Prea multă apă cauzează decolorări şi fi suri ale 
furnirului. Dacă se întâmplă acest lucru, este 

necesar să înlocuiţi panoul. Daune de mici 
dimensiuni pot fi  recondiţionate cu luciu de 
mobilă.

Căldura
Temperaturi de peste 50°C pot duce la decolorări 
şi crăparea suprafeţei. Apa de mare deteriorează şi 
mai mult.

Curăţirea
Panourile Gustafs sunt simplu de întreţinut. În 
mod normal nu este necesară o curăţare regulată. 
Dacă este necesar, panourile pot fi  şterse de praf cu 
un mop uscat sau aspirate.

Petele
Petele se îndepărtează cu o cârpă înmuiată în apă 
călduţă şi bine stoarsă, urmată de ştergere uscată. 
Pentru pete grase se poate folosi lichid de curăţire 
sau white spirit (terebentina de petrol). Pentru 
pete de fructe, bere, vin sau cafea, folosiţi un lichid 
de curăţare fără amoniac, diluat în apă călduţă. 

University of Wrocław, Wrocław, Poland.
Rotary cut birch, plain/SH8.
Architect: Zbigniew Ma ćków, Wrocław.
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A Coruña Radio Pontevedra Aalborg Sykeplejeskole Abuja Europe House

Amsterdam Hilton Hotel Avila Universidad Catoilica Barcelona La Caixa

Berlin Spanish Embassy Bilbao Palacio de Euskalduna Birmingham Land

Rover Budapest National Theather Cambridge William Gates Lecture Rooms,

Cambridge University Chichester Rolls Royce HQ Dublin Dublin University

Düsseldorf Hilton Hotel Falun Lasarettet Feltre Teatro dell´Istituto Canossiano

Gdansk University Gdansk Gdynia Prokom Glasgow Glasgow Airport Business

Park Gävle Sjukhus Göteborg Sahlgrenska Medical center Halmstad Tylöhus

Kongress Holland Provinciehuis den Bosch Hongkong San Po Kong Primary School

Huddinge Karolinska Institutet Jönköping Tingsrätt Kalmar Sjöfartshögskolan

Karlstad Stora Enso Kungsbacka Coloplast København Dansk Designcenter

Las Palmas Cine Cuyás Leeds BBC Radio Rooms Linköping Universitetet,

KEY-hus London Bartlett School of Architecture Ludvika ABB Lund Edison Park

Madrid Aeropuerto de Barajas Malmö Hotell St Jörgen Mölndal Astra Zeneca

Newry  Buttercrane Centre Norrköping Louis de Geer Consert hall Odense

Odense Universitet Oslo Rikshospital Palma de Mallorca Banca March Paris

Museum d´Histoire Naturelle Parma Grand Hotel Parma Poznan´ Poznan´

Financial Centre Reykjavik Grafarvogskirkja Roma Genzano di Roma  Santander

Aeropuerto de Santander Segovia Auditoria Caja Segovia Seoul Community

Welfare Centre Sevilla Parlamento Andaluz Singapore Church of St. Mary of the

Angels Stockholm Ericsson Kista Sundsvall Tingshus Södertälje Astra Zeneca

Taipei Auditorium of Water Department Taranto Villagio Medusa Torshavn

Tryggingarfelagið Føroyar Trollhättan Vattenfall Trondheim Værnes Lufthavn

Umeå Umeå Universitet MIT Uppsala Kristallen Uppsala Ångströmslaboratoriet

Valencia Parque Oceanografi co Vitoria Museo de Bellas Artes Warszawa

Hotel Intercontinental  Wrocław Wrocław University Västerås Högskolan

Mälardalen York York Racecourse Ystad Sparbanken Zürich Star Alliance

Lounge Åmål Högskolan Örebro Musikhögskolan Gustafs Panel System
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Bucaresti - Soseaua Gherase Nr 66-70, Sector 2
Telefon: 021 0422 694 / 2422 698, Fax: 021 2426 427
Mobil: 0723 366 086 Email: marketing@histriainternational.ro

Stationsvägen 1, SE-783 50 Gustafs, Sweden
Phone +46 (0)243 79 20 20, Fax +46 (0)243 79 20 25

info@gustafs.com, www.gustafs.com

Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, Spain.
Birch Nature, plain.

Architect: Luis Gayarre, Madrid.

Reprezentant in Romania: 




