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další rozměry na vyžádání 

další rozměry na vyžádání 

THERMATEX® Baffel

HERADESIGN® Baffel

Nabídka výrobků

Baffel

Kapitola IX - Baffely
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l Formát baffelu

[mm]

cca. hmotnost [kg/Baffel]

HERADESIGN® fine HERADESIGN® fine A2 HERADESIGN® superfine HERADESIGN® superfine A2

basic aluDesign basic aluDesign basic aluDesign basic aluDesign

600 x 300 3,1 4,5 4,8 6,1 3,0 4,4 4,5 5,8

1200 x 300 6,3 8,7 9,7 12,0 6,0 8,4 8,9 11,3

1800 x 300 9,4 12,9 14,5 17,8 9,0 12,5 13,4 16,8

600 x 600 6,1 8,3 9,5 11,6 5,8 8,0 8,8 10,9

1200 x 600 12,2 15,9 19,0 22,5 11,6 15,3 17,6 21,1

1800 x 600 18,3 23,4 28,5 33,5 17,4 22,6 26,4 31,4
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Formát baffelu
[mm]

cca. hmotnost [kg/Baffel]

THERMATEX® Baffel Classic THERMATEX® Baffel Colour THERMATEX® Baffel Exclusive

1200 x 300 3,0 3,0 3,0

1200 x 600 6,2 6,2 6,2
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Provedení s dekoračním klipsem a karabinkou na bočním očku

Provedení s lankovým závěsem a závěsem našroubovaným shora (BAN) Provedení s lankovým závěsem a bočním zavěšením na ouška (BAL)

THERMATEX® Baffel

THERMATEX® Baffel Classic THERMATEX® Baffel Colour THERMATEX® Baffel Exclusiv

Varianty produktů

Zavěšení

Kapitola IX - Baffely
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Montážní postup a pokyny

Montáž s použitím lankových závěsů upevněných do závitu v horní straně baffelů 

A

M6

M13

Do nosné konstrukce se podle potřeby vyvrtají otvory pro kotvící hmoždinky.

A

X X

A

Lankový závěs, horní díl

Lankový závěs, spodní díl

Namontovat lankový závěs.

THERMATEX® Baffel s horním závitem M6 pro upevnění závěsů  (BAN)

Horní upevňovací díly dodávané jako součást lankových závěsů určené k montáži
s použitím šroubů M6. Volba odpovídající kotvící techniky by měla odpovídat 
 doporučením výrobce stropní hmoždinky nebo šroubu.
 
Příklad upevnění:
Stropní hřeb s vnějším závitem M6 nebo vhodná kombinace hmoždinka/šroub.

Vzdálenost upevňovacích bodů v podélném směru přenést na nosnou konstrukcii 
stropu.

Skladování je nutné zajistit na suchém rovném místě, je možné i v poloze 
naplocho (max. 8 kusů na sobě) nebo postavené na dlouhé straně (
nepřipouští se více vrstev na sobě). Mechanické namáhání 
(nárazy a pod.) může vést k poškození výrobku.
Jak přeprava tak i montáž musí zajišťovat vždy 2 pracovníci. Při rozbalovaní
výrobku, při manipulaci i následné montáži musí být použity čisté (nemastné) 
rukavice (bílé bavlněné). Je nutné dávat pozor, aby se při manipulaci vždy 
prvek držel za rám.

Kapitola IX - Baffely
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Montážní postup a pokyny

Montáž s pomocí dekoračního klipsu a karabinky upevněné do očka.

A

 Rychlozávěs 

s hákem 

T-profil

Karabinka 

v očku 

B

Závěsy se zásadně montují svisle. Maximální vzdálenost závěsů 
závisí na rozměru bafflů a vzdálenosti řad. Následně se zavěsí
T-profily. 

Dekorační klip se naklapne na nosný T-profil a Baffel se za očko karabinkou na něj 
zavěsí. 

H

THERMATEX® Baffel s bočním očkem pro zavěšení (BAL)

Na podklad se přenesou vzdálenosti očeka bafflů podle zvolené konfigurace
.

B
A

Skladování je nutné zajistit na suchém rovném místě, je možné i v poloze naplocho 
(max. 8 kusů na sobě) nebo postavené na dlouhé straně (nepřipouští se více vrstev 
na sobě). Mechanické namáhání (nárazy a pod.) může vést k poškození výrobku.
Jak přeprava tak i montáž musí zajišťovat vždy 2 pracovníci. Při rozbalovaní
výrobku, při manipulaci i následné montáži musí být použity čisté (nemastné) 
rukavice (bílé bavlněné). Je nutné dávat pozor, aby se při manipulaci vždy 
prvek držel za rám.

X X

A

Do nosné konstrukce se podle potřeby vyvrtají otvory pro kotvící hmoždinky. 

Kapitola IX - Baffely
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Kapitola IX - Baffely
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HERADESIGN viditelná hrana     Rám bafflu  aluDesign
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Přehled produktů

Systémové díly
Délka
[mm]  

          Balení
[ks.]N

Nosný profil pro zavěšení na strop 3000 2

zvláštní délky na vyžádání

Systémové díly
Závesná výška

[mm]
          Balení

[ks.]

Přímý závěs                   45                                                         12

Lankový závěs < 500                                                      12

Šikmý závěs (jen pror Baffel aluDesign)                                                                                                                                            <500                                                        12

 Jednotlivý závěs (pro použití BEZ nosného profilu pro zavěšení na strop)                                                                                         < 500                                                        12

Oblast použití
Jako dekorativní a akusticky účinné podhledové prvky pro interiéry s relativní vzdušnou vlhkostí do max. 85 %.
Není určeno pro použití v plaveckých halách, podzemních garážích ani ve vnějším prostředí!

Počet závěsů pro Baffel

≤ 1500 mm šířka Baffelu

2 závěsy

≥ 1500 mm šířka Baffelu

3 závěsy

min. 50 mm

HERADESIGN® Baffel aluDesign HERADESIGN® Baffel basic 

• 3-vrstvý Baffel s deskami HERADESIGN® , které tvoří pohledovou část a 
se zvukově pohltivým jádrem z minerální vlny.

• Opatřený uzavřeným  rámem z eloxovaného hliníku 
(barva A6/C0), s integrovanými úchyty pro závěsy Heradesign.

• 2-lagige Baffel mit HERADESIGN® Decklagen und obenseitigem 
eloxierten Alu-Profil (Farbe A6/C0).

15 25 15 15 15

HERADESIGN® Baffel
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Kapitola IX - Baffely

Montážní postup a pokyny

HERADESIGN® závěsný systém pro Baffel aluDesign a Baffel basic

•  kompletně montáž bez potřeby nářadí
• umožňuje nastavění výšky s milimetrovou

přesností
• lanko Ø 1,2 mm, 7 x 7 pozinkovaná ocel, 

délka 500 mm
•  jmenovitá pevnost: 2.400 N/mm²
• s bočním vyvedením lanka
• provedení povrchu horního a spodního dílu: 

matný nikl
• max. závěsná výška = 450 mm (od horní hrany

nosného profilu k horní hraně baffelu)
• min. 2 závěsy na Baffel
• max. provozní zatížení na závěs 160N/16kg
• max. kritické zatížení na závěs 800N/80kg

Lankový závěs
Zkompletovaný závěs s integrovanou pojistkou proti vytočení v části 
upevnění do nosného profilu i v části kotvení na Baffel. Použití pro upevnění
HERADESIGN® Baffe aluDesign nebo basic na systémový nosný profil.

• kompletně montáž bez potřeby nářadí
• samoupevňovací
•  provedení povrchu : matný nikl
•  jednoduchá a rychlá montáž na jakémkoliv 

místě
•  okamžitá montáž díky funkci Easy-to-

click 
• závěsná výška  42,5 mm ( od horní hrany 

nosného profilu k horní hraně baffelu)
• min. 2 závěsy na Baffel
• max. provozní zatížení na závěs 300 N/30 kg
• max. kritické zatížení na závěs 1.500 N/150kg

Přímý závěs
Zkompletovaný závěs s integrovanou pojistkou proti vytočení a 
Easy-to-click kovová spona pro zavěšení HERADESIGN® Baffel 
aluDesign nebo basic na nosný systémový stropní profil.

•  kompletně montáž bez potřeby nářadí
• zvolený náklon Baffelu je možné nastavit dle 

potřeby
•  umožňuje nastavění výšky s milimetrovou
    přesností
•  lanko Ø 1,2 mm, 7 x 7 pozinkovaná ocel, 

délka 500 mm 
jmenovitá pevnost:  2.400 N/mm²

•  s bočním vyvedením lanka
•  provedení povrchu horního a spodního dílu: 

matný nikl
• max. závěsná výška = 450 mm (od horní hrany 

nosného profilu k horní hraně baffelu)
• min. 4 závěsy na Baffel
• max. provozní zatížení na závěs 160 N/16 kg
• max. kritické zatížení na závěs 800 N/80 kg

Šikmý závěs (jen pro HERADESIGN® Baffel aluDesign)
Zkompletovaný závěs s integrovanou pojistkou proti vytočení v části
upevnění do nosného profilu i v části kotvení na Baffel pro zavěšení jednotlivých
HERADESIGN® Baffelů aluDesign na systémový nosný profil.

•  kompletně montáž bez potřeby nářadí
•  umožňuje nastavění výšky s milimetrovou

přesností
•  lanko Ø 1,2 mm, 7x 7 pozinkovaná ocel, 

délka 500 mm 
jmenovitá pevnost: 2.400 N/mm²

•  s bočním vyvedením lanka
•  provedení povrchu horního a spodního dílu:  

matný nikl
• max. závěsná výška = 450 mm (od horní hrany 

nosného profilu k horní hraně baffelu)
• min. 2 závěsy na Baffel
• max. provozní zatížení na závěs 160 N/16 kg
• max. kritické zatížení na závěs 800 N/80 kg

• Pozor: při montáži HERADESIGN® 
Baffelů aluDesign s jednotlivými závěsy je nutné  
dbát na umístění závěsů s milimetrovou
přesností.

Einzelabhänger
Zkompletovaný závěs s integrovanou pojistkou proti vytočení v části 
Aupevnění do nosného profilu i v části kotvení na Baffel pro zavěšení jednotlivých 
HERADESIGN® Baffelů aluDesign nebo basic na systémový nosný profil.
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Kapitola IX - Baffely

HERADESIGN® Baffel s lankovými závěsy

Montážní postup a pokyny

Montáž s použitím lankových závěsů s vrchním dílem se závitem.

A

M6

M10

Do nosné konstrukce se podle potřeby vyvrtají otvory pro kotvící hmoždinky.                       Dodávaný horní díl závěsu je opatřen pro montáž na strop (podklad) vnitřním závitem
M6 . Volba vhodné kotvící techniky musí vycházet s konkrétní situace na stavbě
na základě doporučení výrobce hmoždinky/šroubu.
Příklad upevnění:
Stropní hřeb s vnějším závitem M6 nebo vhodná kombinace hmoždinka/šroub.

Vzdálenost upevňovacích bodů v podélném směru přenést na nosnou konstrukci  
stropu.

A... osová vzdálenost závěsů

A... osová vzdálenost závěsů

A... osová vzdálenost závěsů

A

Skladování je nutné zajistit na suchém rovném místě, je možné i v poloze 
naplocho (max. 8 kusů na sobě) nebo postavené na dlouhé straně (
nepřipouští se více vrstev na sobě). Mechanické namáhání (nárazy a pod.) 
může vést k poškození výrobku.Jak přeprava tak i montáž musí zajišťovat v
ždy 2 pracovníci. Při rozbalovanívýrobku, při manipulaci i následné montáži 
musí být použity čisté (nemastné) rukavice (bílé bavlněné). Je nutné dávat pozor, 
aby se při manipulaci vždy prvek držel za rám.

X X

A

Horní díl závěsu
upevněný do nosného stropu
nebo systémového profilu

Spodní díl lankového závěsu
upevněný do baffelu

Namontovat lankový závěs.
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Kapitola IX - Baffely

Standard- und Sonderfarben der Baffelprofile

Hinweis:
Weitere Farben für Baffel Alu-Profil gemäß RAL-Karte auf Anfrage (pulverbeschichtet).
Technische Details und weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Inklusive Anschlusskabel transparent 3 x 0,75mm²

LED-Lichtstreifenset
für Baffelformat

[mm]

LED Leuchtenset singel 10 W Uplight oder Downlight 1200 x 300 u. 1200 x 600

LED Leuchtenset singel 20 W Uplight und Downlight 1200 x 300 u. 1200 x 600

Farbe

Eloxal A6/C0 uneingefärbt Standard

Eloxal A6/C2 hellgold

Eloxal A6/C3 mittelgold

Eloxal A6/C4 dunkelgold

Farbe

Eloxal A6/C31 leichtbronze

Eloxal A6/C32 hellbronze

Eloxal A6/C33 mittelbronze

Eloxal A6/C34 dunkelbronze

Eloxal A6/C35 schwarz

HERADESIGN® aluDesign - LED

Warum LED?
• Optimale Lichtwirkung
• Energieoptimale Lösung
• Kleine Baugröße, flache Bauform
• Robust auch bei rauen Umgebungsbedingungen
• Lange Lebensdauer der Lichtquelle
• Optimale Lichtwirkung, sicherer Betrieb mit Schutzkleinspannung

Lichttechnische Daten für Baffelgröße 1200 x 600 x 60 mm (LxHxT)
• Beleuchtung: LED Technologie
• Gesamtleistung: 20W
• Versorgung: 24V DC SELV-Spannung
• Indirekt (nach oben) leuchtender Lichtstreifen
 - Länge: 940 mm
 - Lichtstrom: 393 lm
• Direkt (nach unten) leuchtender Lichtstreifen
 - Länge: 940 mm
 - Lichtstrom: 96 lm

Baffly Heradesign Baffel aluDesign mohou být v případě potřeby vybaveny osvětlovacími LED-pásky. Umístění
osvětlovacích pásků do hliníkového rámu  umožňuje vytvořit přímé i nepřímé osvětlení.

Příslušenství k HERADESIGN® Baffel aluDesign




