
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CapaCoustic Melapor 
Elemente High-Tech de absorbţie sonoră pentru o acustică optimală a încăperilor 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurant Müller & Müller, Darmstadt 
 

„Veniţi, relaxaţi-vă, 
şi savuraţi  

într-o atmosferă liniştită” 
 

Studii ştiinţifice confirmă repetat faptul că 
capacităţile generale de performanţă, percepere şi de 
concentrare se măresc considerabil în cazul în care o 
încăpere permite o comunicare fără probleme. O 
acustică optimală creşte factorul individual de 
„Wellness” a unei încăperi. 
 
Tocmai încăperile cu dimensiuni medii sau ridicate, 
cum ar fi grădiniţe, şcoli şi restaurante, sunt deficitare 
din acest punct de vedere. Încăperile dispun de un 
timp de reverberaţie destul de ridicat şi din această 
cauză îngreunează comunicarea. Ca exemplu o 
acustica neadecvată într-o încăpere pentru elevi, cu 
timp prelungit de reverberaţie poate avea ca efect ca 
„ascultarea vorbitului să fie un adevărat efort”.* 
 
* Dr. Markus Meis, Hörzentrum Oldenburg   

 

 
 

Încăperile cu acustică neadecvată pot fi găsite şi în 
alte domenii nu numai în cazul instituţiilor de 
învăţământ sau la restaurante. Sunt afectate şi alte 
încăperi din domeniul public sau privat cum ar fi 
casinouri, cantine, saloane de frizerii, hale şi încăperi 
expoziţionale, hoteluri, birouri, Call-Center, 
coridoare. Studii din Statele Unite au confirmat o 
creştere clară a solicitărilor acustice la spitale – atât 
ziua cât şi noaptea. 
 
În acest caz noul sistem acustic CapaCoustic Melapor 
poate oferi o soluţie rapidă şi efectivă. Acest sistem 
se bazează pe un material sintetic High-Tech şi se 
pretează a fi utilizat în toate domeniile cu acustică 
neadecvată.

 

CapaCoustic Melapor 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centru de instruire Call-Center Cafeteria Şcoală 
 

 Remarcabil: Deckensegel (velă pt. 
plafon) colorat ca element de decorare – 
aici suspendat într-un dom prin cabluri. 

Plăcut: Elemente Melapor pentru tavan, 
cu forme casetate într-un Call-Center 
pentru o acustică plăcută. 

Individual: Elementele pentru pereţi, 
CapaCoustic Melapor + imprimat cu 
tehnică digitală cu imagini specifice 
beneficiarului. 

Econom: Elementele pentru pereţi, 
CapaCoustic Melapor + imprimat cu 
tehnică digitală cu imagini specifice 
beneficiarului. 

 
 
 
 
 
 

• Acustică excepţională – burete High-Tech cu absorbţie sonoră 
foarte ridicată (absorber sonor „clasa A”) 

• Econom – eficient deja la o acoperire redusă a suprafeţelor de 
tavane respectiv pereţi (cca. 30-40% din suprafaţa încăperii) 

• Rapid şi curat – nu este necesară o pregătire costisitoare a  
zonei de lucru, timpi reduşi de inactivitate a încăperilor 

• Extrem de uşor – poate fi aplicat aproape oriunde  

• Greu inflamabil – Comportament la incendii C-S1, d0 conform 
EN DIN 13 501-1; corespunde cu clasa B1 conform DIN 4102-1 

• Curat – fără încărcare statică – nu atrage praful 

• Individual – elemente cu forme diferite care pot fi lipite 
sau suspendate 

• Colorat – este posibilă acoperirea prin pulverizare cu produsul 
Caparol-Innenfarbe CapaTrend, nuanţabil prin paletarul Caparol 3D plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Absorbant acustic High-Tech 
 

              Rapid, individual, cu eficacitate înaltă 

 

  CapaCoustic Melapor – Puct cu puct un plus  
 

CapaCoustic Melapor-Deckensegel: 
Element curbat, pentru suspendare. 

CapaCoustic Melapor-Baffle: 
Element suspendat, pentru tavane. 
Produsul eliptic  prezentat aici este 
disponibil exclusiv numai la Caparol. 
(Nr. Mostră 077EUD 0207). 

CapaCoustic Melapor-Panel: 
Placă acustică pentru lipire pe pereţi 
sau tavane. 



 
 

CapaCoustic Melapor – Program vânzări 
 

Elemente pentru lipire: CapaCoustic Melapor-Panel 

Tip Nr. produs 
Dimensiuni 

Buc./Carton m2/Carton 
Lungime [mm] Lăţime [mm] Grosime [mm] 

 034/31 625 625 50 28 cca. 10,94 

034/32 1250 625 50 14 cca. 10,94 

 
034/33 1250 625 45 22 cca. 17,19 

 034/42 Dimensiune M: cca. A=450 mm/B=400 mm 65 cca. 4,81 

034/43 Dimensiune L: cca. A=600 mm/B=540 mm 39 cca. 5,13 

 
Elemente pentru suspendare: CapaCoustic Melapor-Baffle 

Tip Nr. produs 

Dimensiuni 

Buc./Carton 

Distanţa 
medie 
dintre 

rânduri 

Buc./m2 Lungime 
[mm] 

Lăţime [mm] 
Grosime 

[mm] 

 
034/21 1200 Ø 150  20 

625 1,3 

937,5 0,77 

 
034/22 1200 B=175 mm A=110 mm 21 

625 1,3 

937,5 0,77 

 034/23 1200 625 50 14 
625 1,3 

937,5 0,77 

 
Elemente pentru lipire: CapaCoustic Melapor-Panel 

Tip Nr. produs 
Dimensiuni 

Buc./Carton Buc./Carton 
Lungime [mm] Lăţime [mm] Grosime [mm] 

 
034/51 1020 1020 cca. 30 

Sunt incluse în ambalaj 
accesoriile de 

suspendare până la o 
înălţime de 4,5 m. Placă 

suport din aluminiu 
perforat (2,0 mm) pe 
partea posterioară a 

plăcilor. 

1 

 
034/52 1020 1020 cca. 30 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acoperire colorată Debitare Lipire Suspendare 
 Elementele CapaCoustic Melapor 

pot fi decorate individual cu 
ajutorul produsului Caparol-
Innefarbe CapaTrend. În acest scop 
vopseaua va fi aplicată cu metoda 
pulverizării cu presiune înaltă (3 
Bari) de la o distanţă de cca. 25 de 
cm prin trei operaţii. Plăcile pot fi 
vopsite şi din fabrică la cererea 
beneficiarului. 

Elementele CapaCoustic Melapor 
pot fi tăiate la dimensiune cu 
uşurinţă cu ajutorul unui cuţit sau cu 
un fierăstrău circular. Formele 
speciale pot fi obţinute cu ajutorul 
unui aparat special de tăiere a 
buretelui. Tăierea cu fir încălzit nu 
este posibilă. 

CapaCoustic Melapor-Panel sunt 
uşor de lipit pe suportul portant cu 
ajutorul adezivului Melapor-Kleber. 
Adezivul poate fi aplicat pe placă sau 
pe stratul suport cu ajutorul unei 
role de blană de miel sau cu un fier 
de glet.  

Se introduce un profil T uzual în 
canalul existent din CapaCoustic 
Melapor-Baffle şi ulterior se 
clipsează într-un sistem uzual de 
şine T (montat în prealabil) sau se 
fixează de un sistem de cabluri. 
Substrucţia şi sistemul de cabluri 
poate fi achiziţionată în magazinele 
de profil. 

 

  CapaCoustic Melapor – Prelucrare uşoară şi sigură  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CapaCoustic Melapor este foarte flexibil. Fie 
elementele suspendate Baffle sau paneluri pentru 
lipire: Întotdeauna există o soluţie adecvată pentru 
îmbunătăţirea acusticii încăperilor – uşor de prelucrat 
şi în nuanţa dorită de beneficiar. 
 
Sistemul poate fi aplicat curat, fără probleme şi în 
timp scurt. Se evită în acest fel împiedicarea lucrului 
şi în acelaşi timp nu este necesară o pregătire 
costisitoare a zonei de lucru. Încăperile pot fi utilizate 
din nou după un scurt timp. 

 
 
 
 
 
 
 
Climă plăcută: Acustică optimă prin utilizarea sistemului 
CapaCoustic Melapor – aici cu elemente suspendate şi lipite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Acustica plăcută a încăperii 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DAW BENŢA România 
 
Sâncraiu de Mureş 
Str. Principală Nr. 201 
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522 
E-mail: office@caparol.ro 

 
 
 
 

DAW BENŢA Bulgaria 
 
1220 Sofia, B-dul. Ilianti Nr. 15 
Tel./Fax: (+359) (0)2 832 11 82 
Telefon: (+359) (0)2 832 31 65 
E-mail: office.sofia@caparol.ro 

 
 
 
DAW BENŢA Mol 
 
Chişinău 
Str. Gheorghe asachi Nr. 1 A 
Telefon/Fax: (+373) 22 925.242 
E-mail: magchisinau@caparol.md 

 
 
 
 
Reprezentanţe comerciale  Centrul de Training CAPAROL 
Bucureşti Titulescu 
Şos. Titulescu 121, Sect. 1, 
Tel./Fax: 021 223.29.66 
E-mail: officebuc@caparol.ro 

Craiova 
Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 8 D 
Tel./Fax: 0251 543 353 
E-mail:magcraiova@caparol.ro 

 Sâncraiu de Mureş 
Str. Principală, Nr. 201 
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522 
E-mail:centrulcaparol@caparol.ro 

Bucureşti Cotroceni 
Şos. Cotroceni 8A, Sect. 6, 
Tel./Fax: 021 222.97.15 
E-mail: magcotroceni@caparol.ro 

Iaşi 
Str. Păcurari, Nr. 548-549 
Tel.: 0731 230.619 
E-mail:magiasi@caparol.ro 

  

Bucureşti Decebal 
B-dul. Decebal 9, Bl. 1, S 13, Sect. 
3, 
Tel./Fax: 0742 084.167 
E-mail: magdecebal@caparol.ro 

Timişoara 
Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 36 
Tel.: 0740 070.511 
E-mail:magtimisoara@caparol.ro 

  

Bacău 
Str. Banca Naţională, Nr. 29 
Tel./Fax: 0234 511.002 
E-mail:magbacau@caparol.ro 

Târgu Mureş 
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 37 
Tel./Fax: 0265 264.349 
E-mail:magtirgumures@caparol.ro 

  

www.caparol.ro www.caparol.bg  www.caparol.md 
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