




 AKTAN MOBİLYA     العالمة التجاریة 
 Perfopan أنشئت في عام ١٩٣٢ كشركة عائلیة و تعمل

 1932 ISUS على الحفاظ على تقالیدها العائلیة تحت اسم شركة
وتسیر بنفس التخصص بقطاع صناعة األخشاب. 

بصفتها الشركة الرائدة في تصنیع األلواح الخشبیة الصوتیة في تركیا، تقوم  
Perfopan  بتصنیع ألواح الجدران والسقوف الصوتیة وأبواب العزل الصوتي 

، وتعمل في قطاع البناء منذ عام ٢٠٠٥م.

تجمع Perfopan بین خبراتها في العمل والتصنیع وتقدیم العطاءات ، التي 
تم الحصول علیها منذ عام  ١٩٣٢م ، في مجال تصنیع الخشب الصوتي 

وتعمل على المستوى الدولي مع المهندسین و المعماریین ذوي الخبرة.

 CNC یتم الحفاظ على جودة منتجات شركتنا من خالل استخدام مكائن ال
التكنولوجیة الحساسة الحدیثة التي تم استیرادها بشكل خاص و بمواصفات 

 (١٤٠ ٧١٧EN ISO- EN ISO)   دولیة
.(٣٥٤ EN ISO)  شهادات اختبار الرنین المعتمدة لكل منتجاتنا الصوتیة

یتم تقدیم التصامیم الالزمة للمشروع قبل تصنیع األلواح الصوتیة ، كما یتم 
تقدیم حلول لكل مشروع ، عالوة على ذلك ، یتم تطبیق أفضل أداء صوتي 

للوصول إلى انسب نوع الواح لیتم تصنیعه.

تنتج شركتنا سنویا الواح للجدار و السقف بسعة ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع ،   
في حین تبلغ قدرة انتاج أبواب العزل ٤٥٠٠ قطعة سنویا .

مقدمه

٨٥ عاما من الخبرة



History  

سنوات تأسیس شركتنا

 AKTAN FURNITURE FACTORY تم تأسیس شركتنا الرئیسیة
(Aktan Mobilya) من قبل جدنا محمد عصمت AKTAN منذ ثالثة أجیال في 

عام ١٩٣٢.
فــي ذلــك الوقــت ، تــم تنفیــذ أعمــال النجــارة والخشــب فــي محطــة القطــار األولــى فــي 
أنقرة والتي تم بناؤها من قبل الشركات األلمانیة في أولوس ، أنقرة وتم تنفیذ الخطوة 

األولى في قطاع األخشاب.

 أیضا ، األعمال الخشبیة لمباني الوزارات المختلفة ، T.B.M.M المبنیة حدیثا وقد 
تم إنجاز مبنى كلیة الطب والمستشفى الخاص في أنقرة في تلك السنوات.

اختارت شركة أكتان موبیلیا التصنیع كقطاع رئیسي خالل الفترة الزمنیة -٨٠ عاًما 
منــذ عــام ١٩٣٢. بــدأت شــركة أكتــان موبیلیــا التــي تعمــل كشــركة عائلیــة فــي إنتــاج 
ألواح الخشب الصوتیة في عام ٢٠٠٥ ألول مرة مع موظفیها المهندسین والمعماریین 

الشباب الطموحین وكذلك بخبرة العمل، التصنیع و خبرة المناقصات.

 PERFOPAN العالمــة التجاریــة M. Ergin Aktan فــي عــام ٢٠٠٦ ، أعطــى
.Aktan Mobilya إلى

.M. Ergin AKTAN نود أن نعرب عن امتناننا ألبینا العزیز
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التصميم المعماري بأستخدام األلواح الصوتية

تعت� ا�شاريع ا�ع�رية ا�متازة صوتيًا � ا�ا� و الحا� �ثابة عمل فني و من أجل أن تكون مشاريع ناجحة فنيا ، يجب أن 

تكون ا�صوات واضحة ويجب أن تشد انتياه و شعور ا�ستمع�. � السنوات ا�خ�ة ، زاد الوعي ا�ع�ري بخصوص الصوت 

وأصبح مشكلة محددة � داخل ا�با¢ . يتم تنفيذ التصميم ا�ع�ري ومعالجة الصوتيات مع�ريا مًعا ويتم إنشاء الهياكل وفًقا 

للوظائف الصوتية.

من أجل الحصول ع± مشاريع ممتازة صوتيًا ، يلزم تغليف ا�شكال ا�ع�رية بعنا» معالجة صوتية جيدة وهذا يوفر جودة أداء 

́كتنا منتجات خاصة ذات رؤية مع�رية ومعالجة للصوتيات. أفضل للصوت. تنتج 

� ا�شــاريع التي اســتخدمت منتجاتنا ، فإن التوافق التام ب� ا�ظهر الج�« والصوº بألواحنا الخشــبية يرفع من جودة 
الســمع لÄشــخاص إÃ أع± مســتوى وبالتا« الحصول ع± الراحة الصوتية وفًقا لذلك.

نعرب عن خالص شــكرنا �هندســينا ا�ع�ري� حيث تبنوا تصاميم لوحاتنا الصوتية حســب متطلبات الزبائن مجانا �نهم 

فضلــوا منتجاتنــا Perfopan الدولية الصوتية ا�عتمدة.

مبنى ا�رشــيف الوزاري العث�¢
محا�ات قاعة 
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یتم الحصول على القشــرة الطبیعیة عن طریق قطعها من جذوع األشــجار الخشــبیة. یتوافق مقدار األكســاء لأللواح 
مع الكمیة التي تم الحصول علیها من القشــره . نظًرا لطبیعتها وألن نمطها ولونها األساســي یعتمدان على كل 
قطعة ، فهناك اختالفات في األلوان واألشــكال على األســطح الخشــبیة. لهذا الســبب ، فإن شــركتنا المتخصصة 

في انهاءات الجدران والســقف تعمل في أســاس المشــروع من أجل منع اختالف األشــكال على الواجهات وتصنیف 
األلواح من منتجاتها وبالتالي یمكنها تقلیل االختالفات في الشــكل والتصمیم.

و ألن إنتــاج القشــرة الطبیعیــه مــن األشــجار ، فقــد تختلــف أحجــام األلــواح وفقــا للمشــروع. لــذا یرجــى االتصــال بفریــق Perfopan الفنــي 
لمعرفة قیاسات القشرة الطبیعیة المستخدمة في مشروعك.

انواع طالء السطوح
انواع قشرة الخشب الطبيعي

القیقب الدردار البلوط األمریكي البلوط التاجي

البلوط ذو الخطوط المقطعه الزان الصاج الكرز

السابیلي ماهو غاني الجوز وینجى



یتــم انتــاج قشــرة دانتیــال بواســطة طــالء االلیــاف الخشــبي و بتقنیــات خاصــة حیــث یتــم اعــادة هیكلــة شــكل األلیــاف ، حیــث 
ان حافــات القطــع و التموجــات هــي نفــس النســخة لجمیــع األلــواح، بذلــك یكــون تجانــس األلــواح الخشــبیة  اكثــر انتظامــا.

یتــم تطبیــق قشــرة دانتیــال علــى الــواح مــن الخشــب الطبیعــي باســتخدام تقنیــة التراصــف الجانبــي، بعــد رصــف االلــواح یتــم 
طالئهــا بثــالث طبقــات مــن الوارنیــش، و یتــم اختیــار الطبقــة األخیــره كوارنیــش المــع او بــدون لمعــان.

انواع طالء السطوح
  انواع قشرة دانتيال

  البلوط الكلسي ذو الخطوط المقطعة  البلوط الكلسي التاجي  القیقب ذو الخطوط المقطعة  القیقب التاجي

الخیزران عین الطائر جذور الصاج الصاج

البلوط التاجي البلوط المخطط الكرز السابیلي

الجوز المخطط الجوز التاجي األبنوسي وینجى



یتــم اكســاء طبقــات خشــب ال mdf بصفائــح المیالمیــن بنطــاق واســع مــن الخیــارات و بوقــت قصیــر لألنتــاج لتلبیــة 
حاجــة زبائننــا و بشــكل اقتصــادي ، ان شــركتنا قــادرة علــى التعامــل مــع كل انــواع الــواح ال mdf الجاهــزه المكســوه 

بالمیالمین و لجمیع العالمات التجاریة التي یتم انتاجها في بلدنا و یتم طرحها في السوق .
نوفر مخزون إلعداد و تهیئة الطلبات العاجلة لزبائننا ، تتوفر في معملنا الواح ال mdf المكسوة بالمیالمین بألوان 

الزان ، القیقب و الخیزران.

القیقب الزان البلوط الخیزران

األجاص الجوز الزیتون الجوز المعدني

الكرزماهوغانيالكرز الغامقالصاج

وینجىالرمادي

انواع طالء السطوح
 انواع قشرة الميالمين



ُیفضــل اســتخدام األلــواح المغطــاة بالصفائــح بســبب صالبــة الســطح ومقاومتــه وقابلیــة الصیانــة وســهولة المســح.
اشــكال الخشــب ، الســطوح الملونــة او الســطوح المعدنیــة كلهــا متوفــره .

 یمكــن اســتخدام األكســاء بالصفائــح لجمیــع العالمــات التجاریــة المرغوبــه.

یتــم طــالع األلــواح الصوتیــة باألصبــاغ حســب حاجــة المشــروع و 
العالمــي  بالكــود  الخاصــة  الدرجــات  ضمــن  المطلــوب  باللــون 

. NCS او الكــود  RAL لألصبــاغ
بتقنیــات  التثبیــت  فواصــل  و  الثقــوب  مــع  بالطــالء  التعامــل  یتــم 
األلواح....شــركتنا  مــن  النــوع  هــذاا  اســتخدام  حالــة  فــي  خاصــة 
طــالء  بأســتخدام   ، األلــواح  مــن  النــوع  هــذا  ألنتــاج  خطــا  تمتلــك 
بــدون  او  الالمــع  بنوعیهــا  األصبــاغ  تطبیــق  یمكننــا  و   ، األصبــاغ 
األلــواح  مــع  الطــالء  مــن  النــوع  هــذا  اســتخدام  یفضــل  و  لمعــان 
الغیــر  الطــالء  ، و خصوصــا  المزدحمــه  األماكــن  فــي  المســتخدمة 

قابــل للخــدوش و اآلثــار.

الجانب األیجابي و المفید في استخدام هذا النوع من األلواح هو ، ان فواصل التثبیت و الثقوب لها نفس لون األلواح تماما.
على عكس باقي انواع األلواح و اللتي یظهر فیها لون ال mdf الداخلي بوضوح.

باســتخدام تقنیــة الطباعــة الفنیــة ، نقــوم بطبــع الصــور والنصــوص علىــى أســطح 
اللوحــات و حســب الرغبــة ، ونحصــل علــى تصامیــم مختلفــة وفریــدة مــن نوعهــا.

یمكــن تطبیــق عملیــة الطباعــة علــى األلــواح الخشــب المغطــى بصفائــح المیالمیــن.

انواع طالء السطوح
 األلواح المطليه و المغلفة

 طالء سطح األلواح باألصباغ

 تغلیف سطح األلواح بالصفائح



جامعة مرمرة كلية التوحيد

قاعة محاات،

Hassa Architecture:ا��وع

اسطنبول 2015



انواع األلواح الصوتیة
   G-T نظام الواح ال
الواح الجدار المخططة

الواح الجدار المثقبة
الواح الثقوب الدقیقة

األلواح العاكسة
األلواح الصوتیة المقاومة

 للحریق
األلواح النسیجیة
تفاصیل التثبیت
األلواح المنحنیة

األلواح الصوتیة المرنة



یمكن تعریف نظام ال (G-T) على انه نظام اللسان و األخدود ، حیث ان قطع األلواح  تكون مصنعة بشكل متوافق ألن یكون 
في أحد األطراف لسان و یقابلة إخدود في اللوحة التي تلیها.

یوفر هذا النظام اللذي یتم عمله بواسطة آالت خاصة مفاصال غیر مرئیة بین األلواح الصوتیة، مما یزید من انسجام وجمالیة 
الشكل النهائي.

عند استخدام خشب الدردار،القیقب،الزان او األلواح المطلیة بالصبغ األبیض او اي لون من األلوان الفاتحة إللواح السقوف او 
الجدران فیتم استخدام نظام ال G-T لضمان اخفاء مفاصل التثبیت.

و من اجل تالفي الوضوح في المفاصل و القضاء على مالحظات التثبیت ، نقترح اختیار الوان غامقة قریبة من درجات الواح 
( 30 2F – A 14 2F – A 6 2F )  أو إختیار األلواح بالرقم mdf ال

 و التي في الواقع لها الكثیر من األخادید المتقاربة مما یمنع تمییز اماكن مفاصل التثبیت بین األلواح.

انواع األلواح الصوتیة 
G-T نظام



Surface Coating 

Panel Thicknesses

Panel Fire Classes 

Standard Panel 
Sizes

Measures 
Used In 

Grooved Panels 

Mdflam Melamine  Laminate – Hpl
Lacquer painted

Ral&Pantone
Natural 

Wooden coated 

اع�ه القياسات ا�ناسبة ل�نتاج و با�مكان انتاج قياسات خاصة بناءا ع� طلبك و م�وعك.

.Perfopan لطلب القياسات و ا�بعاد الخاصة يرجى ا�تصال بفريق الدعم الفني ب

يرجى ا�ط�ع ع� الجدول � الصفحة ٤٣ �عرفة تفاصيل عن ا�واح ا�قاومة للحريق.

انواع األلواح الصوتیة 
G-T نظام

G-T  معلومات صناعیة إللواح نظام

نوع التغلیف صفائح المیالمین Hplطالء باألصباغ  صفائح قشرة الخشب الطبیعي

سمك اللوح

الواح مقاومة للحریق

القیاسیة  األبعاد 
لأللواح

قیاسات الواح
 نظام ال
G-T



تعریف
یعتبر هذا النوع من األواح المخططة من األتواع األكثر تفضیال بسبب مظهرها الخطي و خصائصها الصوتیه.       

المسافات بین الخطوط و عرض الخطوط في المحاور المختلفه، یتم تحدیده ومعالجته لیتعامل مع مختلف    
مستویات اإلنبعاثات الصوتیة.  

تمتلك هذه المجموعه من األلواح خطوطا متعدده من الجانب األمامي و یتم عمل ثقوب في الجانب     
الخلفي لتكون فعالة صوتیا.  

تنقسم األلواح المخططة الى صنفین حسب ممیزاتها :
أ) مخططة و مثقبة : تظهر الثقوب بوضوح بین الخطوط. و توفر مستوى أعلى من االداء للترددات المتوسطة  

      و العالیة.
ب) مخططة و مخمدة : الثقوب بین الخطوط معالجة بحیث ان األلواح تثقب من الجانب األمامي بقطر ٣ ملم

        و من الجانب الخلفي بین ٨-١٠ ملم ، الثقوب غائرة و صغیرة وتكاد ال تظهر ،
        مما یعطي منظرا جمالیا افضل  بالمقارنة مع األواح األخرى. 

         و توفر مستوى عالي من االداء للترددات المنخفضة. 
یتم تصنیع هذه األلواح وفًقا لطلبات عمالئنا ، انواع األلواح و تغطیة األسطح بمختلف انواعها و الوانها یتم    
إنتاجها خصیًصا لكل مشروع حسب الرغبة ، وبالتالي فإن شركتنا لیس لدیها مخزون لهذا النوع من األلواح.  

مجاالت اإلستخدام:
یستخدم في جمیع القاعات متعددة األغراض والمكاتب وقاعات االجتماعات والفنادق والمسارح والمطاعم     

والمباني العامة والقاعات الریاضیة.  
مقاوم للحریق:

انظر الجدول في الصفحة ٤٣ لمعرفة مقاومة الحریق لأللواح.  
خاصیة تعدد اإلنبعاثات الصوتیة:

قد یتم تقدیم حلول اخرى بألواح مختلفة وفقا لحاجة المشروع.  
الخصائص الفنیه:

لوحة المیالمین: ١٨ ملم سمك ، الوزن ١٣,٥ كجم / م ٢  
لوحة مغلفة: ١٨ ملم سمك ، الوزن ١٤ كجم / م ٢  

اتصل بمكتب Perfopan الفني لطلب اللوحات ذات األوردة الخشبیة.  

Hacettepe University
Law Department Conference Hall  
Ankara   

انواع األلواح الصوتیة 
الواح الجدار المخططة
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انواع األلواح الصوتیة 
الواح الجدار المخططة



Kale Holding - Headquar Ters Building
Conference Hall
Project: Erginoğlu & Çalışlar
Istanbul

انواع األلواح الصوتیة 
الواح الجدار المخططة
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Acıbadem University Auditorium
Ceiling :  Flexible Plain Panel
Project: Norm Architecture
Acoustic Consultant: Talayman Acoustics
Istanbul

انواع األلواح الصوتیة 
الواح الجدار المخططة



      

*یتم ثني األلواح المخططة باتجاه التخطیط في جانبهااألمامي. 
*لمنع حدوث التواء ، من الضروري فتح خطوط على األسطح الخلفیة لأللواح.

*یتم تصنیع السطح الخلفي لجمیع األلواح المخططة بهذا الشكل للحفاظ على الجودة.

انواع األلواح الصوتیة 
الواح الجدار المخططة

تفاصیل تصنیع اللوحات المخططة



Grooved Panel Details  تفاصیل األلواح المخططة
انواع األلواح الصوتیة 
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Grooved Panel Details  تفاصیل األلواح المخططة
انواع األلواح الصوتیة 



YST 4x28 YST 3x13 YST 3x5
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Grooved Panel Details  تفاصیل األلواح المخططة
انواع األلواح الصوتیة 



 

 

  

 

 

Alfateh University- Auditorium Classes
Project: Poem Construction 
Libya  2009

تعریف :
ألواح الجدار المثقبة هي النموذج المفضل لدینا نظًرا لمظهرها المثقب ومیزاتها الصوتیة.  

المسافة بین الثقوب في المحاور باألتجاهین تختلف بتنوع المیزات الصوتیة المطلوبة.  
تنقسم األلواح المثقبة إلى قسمین مثقب غیر نافذ و مثقب نافذ.  

أ) مثقب نافذ: تصنع األلواح المثقبة بالكامل بعمل الثقوب بقطر واحد من الجانب العلوي لأللواح و نافذا لإلتجاه األخر.  
  تختلف قیم االنبعاثات الصوتیة وفًقا لنوع وقطر الثقب.

ب) مثقب غیر نافذ : وذلك عن طریق الحفر بأقطار مختلفة من كال الجانبین، یتم توفیر درجة أعلى من االنبعاثات في  
  أصوات التردد المنخفض.

معلومات االختبار الصوتي:
المنحنیات المشار إلیها على الرسومات تعبر عن خاصیة االختبار المرحلي للوحات.  

الخطوط الحمراء تشیر إلى القیم بأستخدام الصوف المعدني بینما تعبر الخطوط الزرقاء عن القیم الصوتیة التي ال تشمل الصوف     
المعدني. تكشف نتائج االختبار أن االنبعاثات الصوتیة وصلت إلى مستوى أفضل حیث یتم استخدام الصوف المعدني لأللواح.  

خصائص اختیار األلواح:
  ُیفضل استخدام األلواح ذات الثقوب المكثفة و النافذة، كما في اللوحات مثل TD-DS 4000 و TD-DS 8000 في األماكن التي  

یكون فیها عدد األشخاص والضوضاء أعلى. یكون األداء افضل من خالل زیادة تضاؤل األنبعاث الصوتي مقارنًة باللوحات    
األخرى. یمكن حفر أقطار فتحات األلواح بقیاسات ( 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 )  ملم.  

خصائص فنیة:
لوحة Mdfl مغطى بالمیالمین: سمك ١٨ ملم ، الوزن ١٣,٥ كجم / متر مربع.  

لوح خشبي مطلي باألصباغ: سمك ١٩ مم ، وزن ١٤ كجم / م².  
لوح صقیل مغلف: سمك ١٩ مم ، وزن ١٤ كجم / م².  

یمكنك الحصول على مساعدة من مكتبنا حول نمط الخشب الذي ترغب في تطبیقه في مشاریعك واتجاه الخطوط الصوتیة.  

مقاوم للحریق:
انظر الجدول في الصفحة ٤٣ لمعرفة مقاومة األلواح لألحتراق.  

Perforated Wall PanelsPerforated Wall Panels
انواع األلواح الصوتیة 

 ألواح الجدار المثقبة
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Perforated Wall PanelsPerforated Wall Panels
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Perforated Wall PanelsPerforated Wall Panels
انواع األلواح الصوتیة 

 ألواح الجدار المثقبة



Micro Perforated Wall 
انواع األلواح الصوت�ة 

 ألواح الثقوب الد��قه
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 ألواح الثقوب الد��قه
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Perforated Panel Details
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جوانب غیر معالجةجوانب معالجةجوانب ذات اخادید

Perforated Panel Details
انواع األلواح الصوت�ة 

 تفاصیل األلواح المث��ة

تفاصیل تجم�ع األلواح المث��ة

تمتــاز األلــواح المث��ــة �ســهولة تر�یبهــا علــى الجــدار، و لدینــا نظــام مســامیر 

لولب�ــه خاصــة بنــاءا علــى ��ــاس قطــر ثقــب األلــواح الصوت�ــة.

لدینــا مختلــف انــواع المســامیر اللولب�ــه الخاصــة �التثبیــت �مختلــف ال��اســات 

و األشــ�ال و األنواع . 

خصائص عمل�ة التثقیب

التثقیــب المتدرج 
تصنــع الــواح الثقــوب المدرجــة �عمــل ثقــوب �قطــر صغیــر مــن الوجــه األمامــي و ثقــوب 
�قطــر اكبــر مــن الوجــه الخلفــي لتكو�ــن تجو�ــ� مــزدوج الفتحــة. اهــم خــواص تلــك 
الثقــوب الصغیــره مــن االمــام و �المقارنــة مــع الثقــوب الكبیــره ، فــإن منظــر الثقــوب 
الصغیــرة یبــدو اجمــل و افضــل . الــواح الثقــوب المدرجــة تعطــي امتصــاص صوتــي 

عالــي للتــردات المنخفضــة.

التثقیــب الكامل 
�قــدر ســماكته الكاملــه. ��ــاس اقطــار  اللــوح  التثقیــب الكامــل بتثقیــب  الــواح  تصنــع 
الثقــوب ت�عــا لنــوع اللــوح و یتــم تحدیدهــا وفقــا لذلــك. و ان ��ــم األن�عــاث الصوت�ــة لهــذا 
النــوع اعلــى مــن تلــك األلــواح المخططــه او ذات الثقــوب المدرجــة . فــإن الــواح الثقــوب 

الكاملــة تعطــي امتصــاص صوتــي عالــي للتــرددات المتوســطة و العال�ــة. 



Taksim Acıbadem Hospital, İstanbul
Wai�ng Lounge
Acous�c Wall and Ceiling Panels
Model: ٣F ١٣A DS ٤٠٠٠
Project: Metex Design
İstanbul



Marmara University
Faculty Of Theology Mosque and Cultural Center, İstanbul
Model: Acous�c Reflec�ve Wooden Panel
Project: Hassa Architecture
İSTANBUL



Al Fateh University
Class Amphitheatres- LIBIA
Model: YST – KNL / 3 x 13
Project: Poem Construction

توض�ح

األلــواح العاكســة یتــم إنتاجهــا مــن أجــل توج�ــه 
األصــوات المطلو�ــة وتعز�زهــا عــن طر�ــق نشــر 

الصوت في جم�ع اتجهات الم�ان.
فــي اللوحــات العاكســة ، یتــم معالجــة الســطح 

األمامي لاللواح فقط.
مجموعتیــن  إلــى  العاكســة  االلــواح  تنقســم 

مخطط و مثقب.
ال تمتــص األلــواح الصــوت ألنــه ال یوجــد ثقــب 

في الجزء الخلفي للوحات. 
تمتــص األلــواح قــدًرا مــن الصــوت لضمــان أن 
ینع�س الصوت �جودة في االتجاه الصح�ح.

للم��د من التفاص�ل �مكنك رؤ�ة الصفحات  ٢٧ و ٣٥.

Perforated Panel Details
انواع األلواح الصوت�ة 

 تفاصیل األلواح المث��ة



وفقــا لضوا�ــط الســالمة العامــة مــن الحراىــق، �جــب ان تكــون المــواد المســتخدمة فــي األماكــن الداخل�ــة ذات الكثافــة العدد�ــة مــن 
األشخاص �جب ان تكون مواد البناء ذات مقاومة عال�ة للحراىق.

ومــن اجــل تقلیــل الضوضــاء و الرنیــن علــى الجــداران الداخل�ــة للم�اني،عــادة یتــم اســتخدام األلــواح الصوت�ــة المزخرفة,لكنهــا مــن 
المواد شدیدة األحتراق. هذا العیب شجع شر�تنا الرائدة في هذا القطاع، لتطو�ر وانتاج األلواح الصوت�ة المقاومة للحر�ق.

الــواح Perfofire تنتــج مــن تغل�ــ� الــواح ال�ــاف الج�ــس المقاومــة لالحتــراق (                    ) بنســ�ج الخشــب الطب�عــي، و�ذلــك 
توفر حما�ة من األحتراق و اداء صوتي متمیز لمساحتك و �أستخدام منتج واحد.

یتم تحو�ل هذه األلواح الى الواح صوت�ة عن طر�ق تثقیبها و تخط�طها.

النــار مم�ــن ان تمــر مــن خــالل فتحــات الثقــوب و تصــل الــى الفضــاء الداخلــي اثنــاء الحر�ــق، و مــن اجــل توفیــر اداء و 
امتصــاص صوتــي افضــل، و �مــا ان الصــوف الصخــر� �عتبــر مــن المــواد ال��اســ�ة لمنــع النیــران مــن التوســع و األنتقــال فیوضــع 
فــي الجانــب الخلفــي لأللــواح. الــواح ال�ــاف الج�ــس غیــر قابلــة لألحتــراق، لذلــك ال یوجــد جزئ�ــات لهــب او قطــرات نار�ــة. فــإن 

حدوث الدخان في اقل مستو�اته. �ل األلواح الصوت�ه المقاومه للحر�ق فیها شهادة اعتماد.
تم تطو�ر االلواح الصوت�ة من سلسلة Perfofire نت�جة لهذه الضرور�ات و ��ون تصن�عها وفقا لمشروعك.

انواع األلواح الصوت�ة 

تــم اعتمــاد الــواح سلســلة Perfofire فــي التصن�ــ� األور�ــي (           ) �عــد اســتخدام طر�قــة تغل�ــ� الــواح ال�ــاف الج�ــس 
المقاومة لألحتراق (            ) �عد تغل�فها �الخشب الطب�عي و التي ال �م�ن انتاج مثیلها �استخدام الواح الخشب فقط

 ما �میزها

�النتائــج  االهتمــام   � المســتهل��� عــ�  �جــب 
العلم�ة ، و ل�س فروقات األسعار.

 B صعب األشتعال  
 s1 یولد دخان محدود جدا  

 d0 ال یولد قطرات او جزئ�ات لهب  

التصن�� األور�ي ل��م األحتراق الرئ�س�ة:
  مادة غیر حارقة ، ال تشتعل ابدا

  مادة غیر حارقة ، محدودة األحتراق للغا�ة
  صعب األشتعال

  �ساهم �ش�ل محدود بتكو�ن لهب
  �ساهم في انتشار النیران

  �ساهم �ش�ل رئ�سي في تكو�ن اللهب
  سهل األشتعال

قطرات اللهب ��م فر��ه
ال توجد قطرات لهب او شرار

قطرات اللهب او الشرار ینطفي خالل ١٠ ثواني
توجد قطرات لهب و شرار

تولد الدخان ��م فر��ه
تولد دخان محدود للغا�ة

تولد دخان متوسط الدرجة
تولد دخان �ث��



General Panel Proper�es General Panel Proper�es 
Mdf- Mid Intensity Fiber Panels

Other Plates

Colored MDF Plates 

المــواد األساســ�ة المســتخدمة فــي منتجاتنــا هــي الــواح ال MDF.  �ســمى �ــال MDF و ذلــك �أخــذ األحــرف األولــى مــن الكلمــات التال�ــة 
( اللــوح الل�فــي متوســط الكثافــة : Medium Density Fiberboard ) . یتــم إنتــاج الــواح ال MDF مــن أل�ــاف مختلــف األشــجار و 
المواد الخام. التر�یب البدني للـ MDF متجانس. �ثافة األل�اف في مختلف مقاطع اللوح متســاو�ة المقدار. هذا �جعل اللوحات أكثر 

مقاومة و سهلة المعالجة.
تســتخدم شــر�تنا لوحــات ال MDF التــي یتــم إنتاجهــا وفًقــا لمعاییــر E1 ألن هــذه اللوحــات مناســ�ة لصحــة اإلنســان و�تــم إنتاجهــا �میــزة 

مضادة للسرطان.
  األ�عاد ال��اس�ة ، مع مختلف السماكات تتوفر في مخازننا مع توفر الواح مقاومة للرطو�ة ومقاومة للحر�ق لدینا حالً�ا.

نحن قادرون على إنتاج الواح صوت�ة مختلفة الخامات ، مصنوعة من ألواح الج�س وال  mdf المختلفة حسب مشروعك وطل�اتك.
یرجى االتصال �م�تب Perforan الفني للحصول على معلومات فن�ة.

األلــواح الملونــة ��ــارة عــن مــواد بیئ�ــة عال�ــة المقاومــة للرطو�ــة ال تتضمــن مــواد خطــرة ضــد صحــة اإلنســان والبیئــة. قــد یتــم تصن�ــع 
األلــواح إمــا علــى هیئــة لوحــة عاد�ــة بــدون تلو�ــن أو ألــواح صوت�ــة غیــر مطل�ــة ، عــالوة علــى ذلــك �م�ــن تحو�لهــا إلــى ألــواح صوت�ــة 
مغلفة. �المقارنة مع لوحات mdf ال��اس�ة ، فإن اللوح الملون یبرز ��ه مظهر الmdf الخام الداخلي و یز�د من عمق األلوان ، �سبب 

ان األنسجة تظهر بوضوح من خالل الثقوب الخاصة �األلواح الصوت�ة.
                                                                         یتم إنتاج األلواح الملونة وفًقا للمشروع.

ال یوجــد خز�ــن مــن األلــواح الملونــه لدینــا. یتــم تصن�عهــا لطل�اتكــم التــي تز�ــد عــن ٥٠٠ متــر مر�ــع. یرجــى االتصــال 
�م�تب Perfopan الفني �خصوص تفاصیل األلواح الملونة.

Fiber plaster
Flame resistant fiber plaster
Black mdf
Red Mdf
Flame resistant Mdf
Standard Mdf
Standard chipboard 
Moisture resistant Mdf
Flame resistant Chipboard
Plywood 

انواع األلواح الصوت�ة 
خصائص عامه

اللوح الل�في متوسط الكثافة

األلواح األخر�

 الواح ال MDF الملونه

جص ل�في
جص األل�اف المقاومة للهب

mdf أسود 
mdf احمر 

mdf مقاوم للهب
mdf ��اسي

لوح عاد�
mdf مقاوم للرطو�ة 

لوح عاد� مقاوم للحر�ق
خشب رقائقي متعدد الط�قات



Wall Panels – Measures and Surface Coatings  

ال��اسات المشار إلیها أعاله مناس�ة لإلنتاج. اإلنتاج متاح لل��اسات خاصة بناء على مشروعك. �م�ننا انتاج األلواح الصوت�ة ���اسات �بیرة 
تصــل الــى ؛ ٢١٠٠ مــم × ٢٨٠٠ مــم  و ١٨٣٠ مــم × ٣٦٦٠ مــم. لل��اســات الخاصــة یرجــى التواصــل مــع م�تــب PERFORAN الفنــي . 
یتم اخت�ار واعتماد اللوحات المقاومة لألحتراق على التصن�� األور�ي، من فئة األحتراق  EN 1350 -1. �م�ننا إعتماد تصن�� استناًدا إلى 
طل�اتك لمقاومة الحر�ق ، یتم استخدام ألواح الج�س المصنوعة من األل�اف B-s2 و d0Mdf وA2-S1  ِ. بناًء على طل�ك ، �م�ننا طالء 
مث�ط للحر�ق فوق األلواح ذات قشرة الخشب الطب���ة. اذا توفرت معلومات مس�قة ل��م الحر�ق لمشروعك. �م�نك المطال�ة �شهادات اخت�ار 

دول�ة خاصة بلوحات مقاومة الحر�ق. �م�نك التحقق من المالحظات الواردة في الصفحة ٤١ لمعرفة ��م أداء الحر�ق �التصن�� األور�ي.

انواع األلواح الصوت�ة 
Manufacturing Information and Measurementsمعلومات التصن�ع و ال��اسات

الواح الجدار - ال��اسات و انواع السطوح

طالء السطح قشرة الم�المین  Hpl-الطالء �األص�اغ صفائح قشرة الخشب الطب�عي مقاوم لألحتراق

سماكة اللوح

التصن�� �االحتراق 

��اسات التصن�ع

��اسات شائعة

 ��اســات األلــواح
المتراك�ة

 ��اســات األلــواح
المث��ة



2 mm2 mm

10 mm

Installa�on DetailsInstalla�on Details
Installation Detail Of Wall Panels- Lejant 

Installation Detail Of Wall Panels- Lejant 

A 18mm Perforated Acoustic Panel
B  TPX1- Profile (Vertical Side Carrier)
C  TPX1- Profile (Upper Side Carrier)
D  Rockwool Holder Mounting Rosette
E   Rockwool
F   Wooden Carcass

انواع األلواح الصوت�ة 
تفاصیل التثبیت

تفاصیل تثبیت الواح الجدار - مقطع توض�حي

A   الواح صوت�ة مثق�ة 18 ملم
B  TPX-1 مقطع حامل عمودي األتجاە 
C  TPX-1 مقطع ت�ب�ت علوي 
D  مسام�� ت�ب�ت الصوف الصخري
E   صوف صخري
F   مقاطع خشب لل�س��ة

تفاصیل تثبیت الواح الجدار - مقطع توض�حي



Installa�on DetailsInstalla�on Details

انواع األلواح الصوت�ة 
تفاصیل التثبیت

Internal and External Corner Turn Detailsتفاصیل الزوا�ا الداخل�ة و الخارج�ة

Ground Start Pro�le Details تفاصیل مقاطع بدا�ة التثبیت



Mimar Sinan Fine Art University
Prof.Sami Sekeroğlu Cinema-TV Center
Yesilcam1- Movie Theatre
Wooden and Fabric Acoustic Panel
Model: 2F 6A DS 4000

Fabric Panels

وصف

الــواح النســ�ج الصوت�ــة : وهــي الــواح مــن األنســجة الصوت�ــة المغطــاة �األقمشــة  
المســتخدمة أمــام اللوحــات مــن مــواد مقاومــة للتــآكل، وتغیــر اللــون و الحر�ــق. حســب 
الطلــب ، �م�ننــا صنــع أ� لــون تفضلــه. للحصــول علــى خ�ــارات المودیــل واأللــوان ، 
استشر م�تب Perfopan الفني. في لوحات النس�ج الصوت�ة ، یتم استخدام األقمشة 

المعتمدة دول�ا.

Acıbadem Maslak Hospital
Wooden and Fabric Acous�c Panel
İstanbul

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح النس�ج�ة



KP ٧ KP ٨ KP ٩ KP ١٠ KP ١١ KP ١٢
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KP ١٣ KP ١٤ KP ١٥ KP ١٦ KP ١٧ KP ١٨

KP ١٩ KP ٢٠ KP ٢١ KP ٢٢ KP ٢٣ KP ٢٤

KP ١

Fabric Panels

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح النس�ج�ة

الئحة األلوان



Fabric Panels

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح النس�ج�ة



مــع اللوحــات النســ�ج�ه ، �م�نــك إنشــاء تأثیــرات �صر�ــة مختلفــة فــي المســاحات الخاصــة �ــك. �م�ــن عمــل جوانــب األلــواح 
الصوت�ة  �ش�ل زاوّ�ة. تز�د اش�ال الزاو�ة من الجمال والجودة المرئ�ة أللواحنا.

Fabric Panels

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح النس�ج�ة



 

وصف
یتــم تحســین لوحــات الســقف المقوســة مــن قبــل مهندســي Perfopan لتوفیــر أفضــل ان�عاثــات 
صوت�ــة �طر�قــة زخر��ــة. هــذه اللوحــات تع�ــس الصــوت �شــ�ل واضــح و �فــؤ. توفــر هــذه 
األلــواح حلــوًال لمتطل�ــات الســقف المقعــر والمحــدب نظــًرا للحاجــة إلــى توج�ــه االنع�اســات 

الصوت�ة أو مظهرها الزخرفي.

االستخدامات
جم�ــع القاعــات متعــددة األغــراض ،المؤتمــرات ،الم�اتــب ، االجتماعــات ،الفنــادق ،المســارح 

،دور السینما ،المطاعم ،الم�اني العامة وصاالت األلعاب الر�اض�ة.

الخصائص الفن�ة
ألــواح الســقف المقوســة ل�ــس لهــا �عــد ��اســي. تقــوم شــر�ة Perfopan بتصن�ــع هــذه األلــواح 

المقوسة حسب الطلب وفًقا للمشار�ع.
ال�عد األقصى: ١٤٠٠ ملم × ٣٤٠٠ ملم

استشر م�تب Perfopan الفني لأل�عاد الخاصة .
الواح الم�المین: سمك ٨ مم ، الوزن ٦ �جم / م ٢

اللوح الم�سو �الخشب: سمك ٩ ملم ، الوزن ٦,٥ �جم / م ٢

مواصفات الحرائق
B2 - 4102 DIN أ) ٨ مم الم�المین

����ب) طالء مقاوم احتراق ���اس ٩ ملم صنف 

مواصفات االن�عاثات الصوت�ة
�م�ننا إنتاج أنواع مختلفة من ألواح السقف ألداء صوتي مختلف وفًقا للمشروعات.

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح المقوسةاأللواح المقوسة



٤٩

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح المقوسة



تعر��:
تعتبر اللوحة الصوت�ة المرنة منتًجا �قدم حلوًال مبتكرة عندما یتم استخدامه. 
���لها المرن یت�ح االنحناء المطلوب في ا� م�ان. ���لها المفصل الذ� 

�ظهر عند االنحناء �ساهم في حل المشاكل الصوت�ة.
كما �م�ن تغییر ش�له �سهولة ، �م�ن استخدامه �جدار فاصل أو فاصل 

زخرفي. �م�ن استخدامه على الحائط والسقوف و�م�ن توفیر مظاهر زخر��ة 
عدیده .

مجاالت االستخدام:
�م�ن استخدامها في األماكن الداخل�ة ، البنوك ، المطاعم ، المقاهي ، 

الم�اتب ، د��ورات المتاجر ، قاعات الفنادق ،  االستودیوهات ، الس�رتار�ة 
، غرف االنتظار و استراحة ��ار الشخص�ات.

الخصائص الفن�ة:
��اس األلواح:

 مغطى �الخشب - أقصى ١٦٠ مم × ٢٢٠٠ مم.
 Mdf الملون - الحد األقصى ١٢٥٠ مم × ٢٥٠ مم

سمك اللوحة: ١٤,٥ مم
14A-2F :فاصل القناة

�م�ن عمل تغط�ة سطح لأللواح على ش�ل خشب طب�عي �األلوان الطب���ة.

مقاوم للنار:
انظر الجدول في الصفحة ٤١ لمعرفة مقاومة األلواح للحر�ق .

Flexible Acous�c PanelsFlexible Acous�c Panels

انواع األلواح الصوت�ة 
األلواح الصوت�ة المرنه



Plaque Ceiling Panels

Perforated Ceiling Tiles

Slo�ed Ceiling Tiles

Installa�on Details

ACOUSTIC CEILING PANELS
االلواح الصوت�ه السق��ه

األلواح السق��ة المنقوشة
ال�الطات السق��ة المث��ة

ال�الطات السق��ة ذات الشقوق
تفاصیل التثبیت



 

وصف
Perfopan ألواح السقف هي اللوحات الُمحّسنة بواسطة فر�ق مهندسي

 لتوفیر أفضل ان�عاث صوتي و �طر�قة زخر��ة.
االستخدامات

،المســارح         ،الفنــادق  االجتماعــات  ،قاعــات  األغراض،الم�اتــب  متعــددة  القاعــات  جم�ــع 
،دور السینما ،المطاعم ،الم�اني العامة ،صاالت ر�اض�ة و األماكن الدین�ة.

الخصائص الفن�ة
األ�عاد ال��اس�ة: ٢٨٠ مم × ١٢٠٠ مم 
        ٦٠٠ مم × ١٢٠٠ مم

استشر م�تب Perfopan الفني لأل�عاد الخاصة و لطلب الواح الخشب الطب�عي.

لوحة الم�المین: سمك ١٨ ملم ، الوزن ١٣,٥ �جم / متر مر�ع
لوح م�سو �الخشب: سمك ١٨ ملم ، الوزن ١٤ �جم / متر مر�ع

مواصفات الحرائق
B2 - 4102 DIN  أ) لوح الم�المین ١٤ ملم

A2 - ب) لوح معالج �طالء تلم�ع مقاوم لالحتراق ���اس ١٥ ملم صنف
مقاوم النار:

انظر الجدول في الصفحة ٤٣ لمعرفة مقاومة األلواح للحر�ق.

مواصفات االن�عاثات الصوت�ة
�م�ننا انتاج مختلف األنواع من لوحات السقف لمختلف المشار�ع وفقا لطل��م.

األلواح السق��ه المنقوشه



بناًء ع� رغبتك ، يتم إنتاج اش�ال  اللوحات السقف�ه �ط��قة �مكن تركيبها متناسقة مع الواح الجدار.

انواع الواح السقف

تثبیت السقف - طرق تر�یب الواح السقف

األلواح السق��ه المنقوشه



وصف
ألواح السقف المث��ة هي اللوحات التي تم تحسینها بواسطة مهندسي Perfopan لتوفیر 

أفضل ان�عاث صوتي �طر�قة زخر��ة.

االستخدامات
جم�ــع القاعــات متعــددة األغــراض والقاعــات والم�اتــب وقاعــات االجتماعــات والفنــادق 

والمسارح  ودور السینما والمطاعم والم�اني العامة وصاالت األلعاب الر�اض�ة.

الخصائص الفن�ة
األ�عاد ال��اس�ة:  ٦٠٠x٦٠٠ ملم  ،  ١٢٠٠x٦٠٠ ملم

استشر م�تب Perfopan الفني لأل�عاد الخاصة.
لوحة الم�المین: سمك ١٢ ملم ، الوزن ٩ �جم / م ٢

لوح م�سو �الخشب: سمك ١٣ ملم ، الوزن ٩,٥ �جم / م ٢

مواصفات الحرائق
B2 - 4102 DIN أ) لوح م�المین ١٢ ملم

A1 - ب) لوح مطلي �طالء مقاوم لالحتراق ���اس ١٣ ملم صنف

مواصفات االن�عاثات الصوت�ة
�م�ننا انتاج مختلف األنواع من لوحات السقف حسب مواصفات مشروعك.

األنواع المالئمة
T24 Plane, T24 Stepwised, T15 Grooved, T15 Stepwised, T15 Angle.

Perforated Ceiling TilesPerforated Ceiling Tiles ال�الطات السق��ه المث��ه



Perforated Ceiling TilesPerforated Ceiling Tiles ال�الطات السق��ه المث��ه



وصف
 Perfopan الطات السقف ذات الشقوق هي اللوحات التي تم تحسینها بواسطة مهندسي�

لتوفیر أفضل ان�عاث صوتي �طر�قة زخر��ة.

االستخدامات
والفنــادق  االجتماعــات  والم�اتــب وقاعــات  والقاعــات  األغــراض  متعــددة  القاعــات  جم�ــع 

والمسارح ودور السینما والمطاعم والم�اني العامة وصاالت األلعاب الر�اض�ة.

الخصائص الفن�ة
األ�عاد ال��اس�ة: ٦٠٠x٦٠٠ ملم ، ١٢٠٠x٦٠٠ ملم

استشر م�تب Perfopan الفني لأل�عاد الخاصة .
لوح الم�المین: سمك ١٢ مم ، الوزن ٩ �جم / م ٢

لوح م�سو �الخشب: سمك ١٣ مم ، الوزن ٩,٥ �جم / م ٢

مواصفات الحرائق
B2 - 4102 DIN أ) لوح الم�المین  ١٢ مم

A2 -ب) لوح م�سو �طالء  مقاوم لالحتراق ���اس ١٣ ملم صنف

مواصفات االن�عاثات الصوت�ة
�م�ننا انتاج مختلف األنواع من لوحات السقف و �مواصفات تناسب مشروعك.

األنواع المالئمة 
T٢٤ Plane, T٢٤ Stepwised, T١٥ Grooved, T١٥ Stepwised, T١٥ Angle.

ال�الطات السق��ه ذات الشقوق



TKS - 01

TKS - 04

TKS - 07

TKS - 10 TKS - 11 TKS - 12

TKS - 02

TKS - 05

TKS - 08

TKS - 03

TKS - 06

TKS - 09

ال�الطات السق��ه ذات الشقوق



T 15 FLUTED

T 24 FLAT   T 24 STEPWISED

T 15 STEPWISED

T 15 ANGULAR

یت�ــح لــك النظــام تر�یــب و تفك�ــك الســقف و الوصــول �ســهولة إلــى 
أ� مســاحه فوقــه . وحــدات األلــواح التــي �م�ــن إزالتهــا وتجم�عهــا 

�سهولة. إنه نموذج المقطع األكثر تفض�ًال في الممرات.

تفاصیل تر�یب السقف الثابت.

تفاصیل التثبیت

النظام السقفي الخاص

النظام السقفي الم��ار�

نظام تعلیق الس�ف الم��ار�
تخص ال�الطات السق��ه من المجموعة الخشب�ه ���اس  

فــان مــن المفضــل اســتخام نظــام التعلیــق المعدنــي الموضــح اعــاله ، و مــن المم�ــن ص�ــغ المقاطــع الظاهــره �ألــوان خشــب�ه او 
احد درجات األص�اغ المطلو�ه حسب رغبتكم. 

٦٠٠ ملم   x  ٦٠٠ ملم

نظام التعلیق الخاص
ان هــذه المقاطــع مخصصــه لحمــل الــواح الســقوف ، ذات ال��اســات الخاصــة و الكبیــره و تكــون أمنــه �المقارنــه مــع انظمــه اخــر� 

لحمل الواح ���اسات مختلفه :  ٣٦٥٦ ملم  او  ٢٧٨٠ ملم .
�م�ن تر�یب و تجم�ع األلواح �طر�قه ��ون مقطع نظام التعلیق فیها مخ��ا �ش�ل تام .

الواح السقوف المنحن�ة �م�ن انتاجها بناءا على ��اسات المشروع الخاص و حسب الطلب.







األبواب و الش�اب�ك الصوت�ه

األبواب الصوت�ه
األبواب العازلة للصوت

الش�اب�ك الصوت�ه



AK - ١ AK - ٢ AK - ٣ AK - ٥AK - ٤

عندمــا تكــون أبــواب الدخــول والخــروج مصنوعــة مــن الــواح ملســاء فــي المــ�ان المغلــف �األلــواح الخشــب�ة الصوت�ــة ، فقــد یتســبب ذلــك فــي حــدوث 
صــد� وفقــدان لجــودة الصــوت. امــا مــن الناح�ــة الجمال�ــة ، فأنــه یتســبب فــي حــدوث اضطــراب معمــار� لوجــود اختــالف بیــن منظــر األلــواح 

الصوت�ه و نوع و ش�ل ال�اب. ونقوم �أنتاج األبواب الصوت�ة وفقا لمتطل�ات عمالئنا.
فیتــم إنتــاج أســطح األبــواب للقاعــة متوافقــة مــع لوحــات الجــدار المطلو�ــه ، یتــم مالئمــة �ل انــواع أســطح األلــواح الجدار�ــة الصوت�ــة الخاصــة بنــا 

على �ل انواع األبواب الخشب�ة العازلة للصوت.

األبواب الصوت�ه
نماذج ال�اب الصوت�ه المفرده

نماذج ال�اب الصوت�ه المزدوجة



فــي المســاحات التــي یتــم فیهــا عــزل الصــوت ، هنــاك عنصــر مهــم آخــر ��مــل 
العزل مثل الجدران والسقوف و هو األبواب.

ان أبــواب عــزل الصــوت تمنــع الضوضــاء. و لدینــا ثالثــة أنــواع مــن أبــواب 
عزل الصوت و ان جم�ع االش�ال قابلة للتصن�ع على أ� أ�عاد.

االستخدامات:
م�اتــب المحامــاة، غــرف االجتماعــات، غــرف النــوم، المستشــ��ات، الفنــادق، 
اســتودیوهات  الدبلجــة،  غــرف  التســجیل،  اســتودیوهات  التحقیــق،  غــرف 
التلفز�ــون، غــرف البــث اإلذاعــي ، ��ــادات نفســ�ة، غــرف خاصــة، قاعــات 
األبــواب  الحفــالت،  قاعــات  الســینما،  دور  الح�وم�ــة،  الم�انــي  المحاكــم، 

الرئ�س�ة للقاعات متعددة األغراض ، أبواب �ابینة الترجمة الفور�ة.

Sound Insulation Models

الوصــف:  مصممــة ��ــاب خشــبي عــازل و حاجــب 
للصوت. یتم استخدام نوعین من المواد العازلة للصوت 
المختلفة   داخل اإلطار الضخم �سمك ٥٠ ملم. �جب 
اســتخدام أبــواب عــزل الصــوت مــع عت�ــة  مــن االلمنیــوم 

المتصاص  الصوت.
خصائص تقن�ة:

 ��اسات األبواب الداخل�ة : 
,800mmx2000mm  
 ,900mmx2000mm 
.1000mmx2000mm

و ��اسات االبواب الرئ�س�ة :
970mmx2080mm

1070mmx2080mm 
 117mmx2080mm 

كل  ال��اسات  مم�ن  انتاجها  �أبواب  مزدوجة.

��مة عزل الصوت: ٢٨ د�سیبل.

مقاومة الحر�ق: یتم ز�ادة فترات مقاومة الحر�ق بتغل�فها 
�ط�قات  مقاومة للحر�ق أو طالء االبواب �مواد خاصة.

األبواب العازلة للصوت

انواع األبواب العازلة 

الوصــف:  مصممــة ��ــاب خشــبي عــازل و حاجــب 
للصــوت. یتــم اســتخدام ثالثــة انــواع مــن المــواد العازلــة 
للصوت  المختلفة   داخل اإلطار الضخم �سمك ٦٤ ملم. 
�جــب اســتخدام أبــواب عــزل الصــوت مــع عت�ــة  مــن 

االلمنیوم المتصاص  الصوت.
خصائص تقن�ة:

 ��اسات األبواب الداخل�ة : 
,800mmx2000mm  
 ,900mmx2000mm 
.1000mmx2000mm

و ��اسات االبواب الرئ�س�ة :
970mmx2080mm

1070mmx2080mm 
 117mmx2080mm 

كل  ال��اسات  مم�ن  انتاجها  �أبواب  مزدوجة.

��مة عزل الصوت: ٤٢ د�سیبل.

مقاومة الحر�ق: یتم ز�ادة فترات مقاومة الحر�ق بتغل�فها 
�ط�قات  مقاومة للحر�ق أو طالء االبواب �مواد خاصة.

الوصــف:  مصممــة ��ــاب خشــبي عــازل و حاجــب 
للصــوت. یتــم اســتخدام ار�ــع انــواع مــن المــواد العازلــة 
للصوت  المختلفة   داخل اإلطار الضخم �سمك ٧٦ ملم. 
�جــب اســتخدام أبــواب عــزل الصــوت مــع عت�ــة  مــن 

االلمنیوم المتصاص  الصوت.
خصائص تقن�ة:

 ��اسات األبواب الداخل�ة : 
,800mmx2000mm  
 ,900mmx2000mm 
.1000mmx2000mm

و ��اسات االبواب الرئ�س�ة :
970mmx2080mm

1070mmx2080mm 
 117mmx2080mm 

كل  ال��اسات  مم�ن  انتاجها  �أبواب  مزدوجة.

��مة عزل الصوت: ٤٦ د�سیبل.

مقاومة الحر�ق: یتم ز�ادة فترات مقاومة الحر�ق بتغل�فها 
�ط�قات  مقاومة للحر�ق أو طالء االبواب �مواد خاصة.



. 

 Perfopam عنما تكون الشفا��ة مطلو�ه في التصم�م  ، فإن 
توفر حلوال احترا��ه من الش�اب�ك الصوت�ه.

یتم استخدام هذا النوع من الش�اب�ك ألنها تمنع انع�اس الضوء 
و ذات جوده عال�ه لعزل الصوت.

زجاج مزدوج و مثبت �أطار مستقل و مح�م �أطار مطاطي 
مغلق من جم�ع الجهات.

وفقا لسماكة الجدار للمبنى ، اذا �انت المسافة بین األطارات 
المستقلة تقارب ال ٢٠٠ ملم ، فإن مقدار العزل الصوتي 

. dB 60 صل الى�

Marmara University  Faculty Of Theology
Prof.Dr.Rasit Kucuk Auditorium
İstanbul 2015

Acoustic Windowsالش�اب�ك الصوت�ه

األبواب العازلة للصوت مواصفات الزجاج:
٨ ملم ، ١٠ ملم زجاج صوتي مقو� حرار�ا

اإلستخدامات:
غرف المحاماة،غرف اإلجتماعات،غرف النوم األخت�ار�ة 
، مستش��ات ،غرف اخت�ار الصوت ، غرف األستجواب 
و التحقیق ، استودیهات التسجیل ، غرف األذاعه ، غرف 
خاصه ، غرف الفنادق ، ��ادات الطب النفسي ، الم�اني 
الح�وم�ه،سینمات ، قاعات المؤتمرات و غرف الترجمه.



الضوضــاء فــي �ل بیئــة ن��ــش فیهــا. عــزل الضوضــاء أو تنظ�مهــا یوفــر اتصــال أفضــل بیــن النــاس. و 
لســماع األصــوات بوضــوح و �شــ�ل مر�ــح. منتجاتنــا هــي المــواد التــي تنقــي جــودة الســمع مــن الضوضــاء 
وتضمــن أن األصــوات واضحــة. یتمتــع الخشــب �مظهــر أكثــر دفًئــا مــن األلــواح المعدن�ــة األخــر� وألــواح 
الج�ــس واأللــواح الصخر�ــة التــي تعتبــر مــواد �ــاردة. المــواد األخــر� ال توفــر الجــودة ال�صر�ــة التــي یتــم 

توفیرها بواسطة الخشب في الد��ور.

مجاالت االستخدام:
منتجاتنــا تســتخدم فــي قاعــات المســرح وقاعــات الحفــالت وقاعــات الســینما ولو��ــات الفنــادق والمســاجد 
والكنائــس و صــاالت المطــار و انتظــار الحافــالت ومحطــات القطــار ومتــرو األنفــاق وعر�ــات القطــارات 
ومحطــات المتــرو وال�خــوت وقاعــات الســفن واســتودیوهات التســجیلى والمراكــز الترفیه�ــة ، الفنــادق  ، 
المطاعــم الكبیــرة ، الم�ت�ــات ، الفصــول الدراســ�ة ، قاعــات المؤتمــرات ، قاعــات الزفــاف ، مراكــز التســوق 
الكبیرة ، قاعات اجتماعات الفنادق ، الم�اني اإلدار�ة ، الم�اتب المفتوحة ، المراكز الر�اض�ة ، حمامات 
الس�احة الداخل�ة ، القاعات متعددة األغراض ، غرف التشغیل الالسلك�ة ومحطات الرادیو واستودیوهات 
التســجیل الصوتــي واســتودیوهات التل�فز�ــون ومجموعــات األفــالم وقاعــات الجامعــة والمحاكــم القانون�ــة 

وقاعات اخت�ار السمع.

X – axis shows the quan�ty of the resonance 
frequency and the unit is Hertz (Hz).

Y – axis shows the quan�ty of the acous�c absorp�on 
      coefficient and the unit is called as Sabin (αS).

مــن أجــل ز�ــادة �م�ــة االمتصــاص الصوتــي لأللــواح ، یتــم اســتخدام نســ�ج رقیــق خــاص مصنــوع 
من مادة مر��ة في الجزء الخلفي من األلواح.

ط�قــة واحــده مــن هــذا الغشــاء الالصــق و�تــم لصقــه علــى اللوحــة بواســطة طر�قــة الحــراره 
والضغط.

.®SoundTex سمى النس�ج الصوتي و تستخدم شر�تنا اجود نس�ج ألماني الصنع �سمى�
 ســمك هــذا النســ�ج هــو ٠,٢ ملــم ، و جــودة امتصــاص الصــوت تســاو� الصــوف الصخــر� 

�سمك ٤ سم.

SoundTex® هــو غشــاء لــه خصائــص متنوعــة. یتــم امتصــاص �م�ــة معینــة مــن الصــوت 
القــادم مــن الداخــل و�مــر مــن خــالل الثقــب. �عــد مــرور هــذه الكم�ــة المحــددة مــن الصــوت مــن 
خــالل الفتحــة والعــودة ، �منــع النســ�ج الصــوت مــن العبــور إلــى الداخــل. هــذا المنتــج مضــاد 

 .NORM DIN - B1 للجراث�م ومضاد للحساس�ة. الفئة المضادة للحر�ق هي فئة

معلومات تقن�ة

التعر�� الب�اني الصوتي

�ظهر هذا المحور مقدار تردد الرنین و بوحدة ��اس الهیرتز

�ظهر هذا المحور مقدار معامل األمتصاص الصوتي و �سمى سابین



Shipping and Storage Informations

Manufacturing And Installation Informations

معلومات تقن�ة

معلومات الشحن و التخز�ن

معلومات التصن�ع و التر�یب
خــزن المــواد بدرجــة حــرارة ال تقــل عــن ١٣ مئو�ــة �حــد ادنــى ، درجــات الحــراره اقــل مــن ذلــك تــؤد� الــى حــدوث شــقوق فــي األلــواح ، حافــظ 

على درجة الحرارة في الغرفة لتكون ١٣ مئو�ة شتاءا �حد ادنى و ٣٥ مئو�ة ص�فا �حد اعلى.
معــدل الرطو�ــه لألرض�ــه و الجــدران �جــب ان ��ــون بیــن ١٤  - ١٧ �أعلــى مســتو�. یرجــى التأكــد مــن ان جم�ــع الجــدران الج�ســ�ه جافــه 

قبل بدء عمل�ة التر�یب.
ال ت�اشــر �التر�یــب فــي اماكــن غیــر منته�ــة فیهــا اعمــال الج�ــس او األرض�ــات و الزجــاج ، الن تعرضهــا ل��ــار األعمــال األنشــائ�ة الناتــج 

عن مختلف األعمال في نفس الم�ان سیؤد� الى تلف و تضرر األلواح.
فــي المــ�ان المطلــوب تغل�فــه ، تأكــد قبــل البــدأ بتغل�ــ� الجــدران ، مــن اكتمــال تنصیــب و تر�یــب اعمــال البنــى التحت�ــة و التأس�ســات 

 .CNC لمنظومة الحر�ق ، الكهر�اء،الصوت�ات،التبر�د،األناره وغیرها من مستلزمات الم�ان.المنتجات تم تصن�عها �ماكنة ال
.MM التفاوت ���اسات األلواح  ± ٠,٣٠

الــواح ال MDF تتأثــر �الظــروف المناخ�ــة ألنهــا ذات قــوام عضــو� ، قبــل البــدأ �التر�یــب یرجــى فتــح حــزم األلــواح مــن الصنادیــق و تر�هــا 
تتك�� و تتالئم مع األجواء المناخ�ة داخل الم�ان المراد تر�یبها ��ه لمدة ٣ او ٤ ا�ام قبل التر�یب.

األلــواح المغطــاة �الخشــب الطب�عــي قــد تواجــه تغییــرا فــي اللــون و الملمــس، و مــن اجــل الحصــول علــى افضــل نت�جــه، �جــب األنت�ــاه بتنســیق 
األلــوان و اتجــاه نســ�ج الخشــب لأللــواح قبــل التر�یــب. ننصــح دائمــا �طلــب الــواح اضا��ــه �خز�ــن، �عــد عمل�ــة التصن�ــع فــأن اختــالف 

االلوان و ش�ل النس�ج �ظهر بوضوح.
األلــواح الخشــب�ة قــد تتعــرض لأللتــواء او تغییــرا ���اســاتها اذا مــا تعرضــت لنســ�ة مــن الرطو�ــه، طــول اللــوح یــزداد اذا �انــت األجــواء عال�ــة 

الرطو�ة. افحص مقدار الرطو�ة قبل التر�یب ،�موجب هذا التوض�ح نقترح عل�ك ان ��ون مناخ الرطو�ه بین ٣٥ ٪ الى ٦٠ ٪.



معلومات تقن�ة

األستخدام و الص�انه
إلزالة ال��ار ، ننصح �أستخدام فرشاة ناعمه تثبت مع م�نسة �هر�ائ�ة تعمل �أوطأ درجه .  

�جب استخدام قطعة قماش ناعمه و رط�ة للتنظ�� ، �جب عدم استخدام المنظفات التي تز�د عن ٣٠ درجة مئو�ه م األلواح المغطاة 
�قشرة الخشب الطب�عي.

�جب عدم تنظ�� األسطح �منظفات تحتو� على الكحول او األمون�اك .  
قد تظهر األنتفاخات و التلف في حالة مالمسة الماء لأللواح . في مثل هذه الحاله ، یتوجب استبدال اللوح التالف �آخر جدید.  

ال تضع قدمك على األلواح ، و ال تجعل األدوات الصل�ه تالمس وجه اللوح إلنها تترك اثرا سیئًا .  
تتأثر األلواح الخشب�ة �أشعة الشمس �سبب تر�یبتها العضو�ة ، قد تص�ح الوانها اغمق �مرور الوقت .  

قــد نتم�ــن مــن اصــالح �عــض األضــرار �أســتخدام مــواد تلو�ــن مناســ�ه ، لكــن فــي حالــة تلــف اللوحــه �شــ�ل جــد� فیتوجــب اســتبدالها. و 
مــن المؤ�ــد ســ�حدث اختــالف �اللــون فــي حالــة األســتبدال. فــي مثــل هــذه الحالــه �م�ــن اســتبدال األلــواح التــي تقــع فــي اماكــن غیــر مهمــه 

و تكون �عیده عن األنظار �أخر� جدیده.  

رموز التصن�ع 
سمك الشق (ملم)

نس�ة التثقیب 

�الطات الد��ور
ثقب نافذ

ثقب غیر نافذ
�الطات السقف
األلواح العاكسة

التصن�� الصوتي
األلواح النس�ج�ة

التثقیب العرضي
الواح الد��ور

نموذج واسع النقا�
مخدد
مثقب
محزز

ابواب صوت�ه
ابواب عازلة للصوت

معامل تخ��ض الضوضاء
معامل أمتصاص الصوت

شهادات
منتجــات Perfopan حائــزه اعلــى اعتماد�ــة (مطا�قــه للمعاییــر الدول�ــه) شــهادات ال DANAK و ال ENAC فــي اخت�ــارات األلــواح 

الخشب�ة الصوت�ة ، �ل نموذج خضع إلخت�ارات الفحص مع وضع الصوف الصخر� و بدون الصوف الصخر�.
تشیر تقار�ر األخت�ارات بوضع الصوف الصخر� او بدونه الى مواصفات امتصاص الماده و تحدید األحت�اجات الصوت�ه .

النظام المفضل هو بوضع الصوف الصخر� خلف األلواح عند استخدام األلواح الصوت�ه الخشب�ه .

ال��ــم الــوارده فــي تقار�رنــا لمعامــل تخ��ــض الضوضــاء ال NRC ، معــدل ��ــم امتصــاص الصــوت فــي الم��ــاس األمر��ــي  SAA و ��ــم 
األمتصــاص حســب المعاییــر األور��ــه xw . فــي رســومات التفاصیــل الفن�ــه ، المحــور X  یبیــن تــردد الرنیــن و تكــون الوحــده �الهیرتــز 
(Hz)، و المحور Y  یبین ��مة معامل امتصاص الصوت و تحسب �ما �عرف �السابین (as). جم�ع منتجاتنا معتمدة و یتم تصن�عها 

ISO9001 وفقا لمعاییر الجوده ال
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