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AMF HIMLINGSLØSNINGER

MINERAL- OG TREULLHIMLINGER
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AMF:  EFFEKTIVE, SMARTE  
OG NOEN GANSKE KULE 
LØSNINGER I TAKET

Himlinger handler hovedsaklig om lyddemping, brannsikkerhet 

og et pent utseende. Dette er parametre som vektes ulikt 

avhengig av prosjekt. AMF-himlinger finnes i en rekke varianter 

og du kan derfor finne den optimale løsningen for de aller 

fleste prosjekter – det være seg nybygg, eller utvikling og 

rehabilitering av eksisterende bygninger. 

AMF Ventatec heter bæresystemet som er perfekt tilpasset AMF 

Thermatex og AMF Topiq himlingsplater. Også treullhimlingene, 

AMF Heradesign sitter som støpt på Ventatec-systemet. 

Thermatex og Topic er høykvalitets-mineralullhimlinger som 

finnes i en mengde varianter. AMF Heradesign er treullhimlinger 

med forkjellige tektsturer. Noen av teksturene har utseende 

som gir assosiasjoner til interiørløsninger fra 60 og 70-tallet, 

men disse er videreutviklet med ulike grovhetsgrader 

og opphengsmetoder som muliggjør elegante og kule 

interiørløsninger. 



THERMATEX     ALPHA ONE / ANTARIS

TOPIQ     EFFICIENT PRO / PRIME
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MYKE FIBERFLISER

FUNKSJON MØTER DESIGN

• Mineralullplate med en malt akustisk duk på forsiden

• Brannbeskyttelse og hygienisk

• Meget god lydabsorpsjonsverdien

• Formstabil og lett 

• Mineralullplater laminert med akustikk duk på begge sider

• Gir høyest mulig lydabsorpsjon i klasse A

• Høy fuktighetsbestandighet

• Lett vekt

• Enkel håndtering
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VENTATEC     

HERADESIGN     MACRO / FINE / SUPERFINE / MICRO / PLANO

• Modulsystem som klikkes sammen

• Sterk og stabil konstruksjon med endeklemmer i rustfritt stål

• Enkel håndtering og installering

• Hørbart klikk bekrefter sikker tilkobling av komponentene

• Branntestet i henhold til EN 1365-2 (i forbindelse med EN 

1363-1)

• Profilbredder på 24 eller 15 mm

POSTMODERNISTISK DESIGN

• Treull-plater med forskjellige grovheter

• Gir meget god lydabsorpsjon

• Formstabil og lett 


