
OPIEKA  
ZDROWOTNA



1 ###

Opieka zdrowotna stawia ogromne 
wymagania architekturze — 
nieważne, czy jest to poczekalnia 
lokalnego gabinetu zabiegowego, 
czy sala operacyjna, w której 
nieustannie coś się dzieje. Każde 
wnętrze cechuje wiele aspektów  
o krytycznym znaczeniu dla życia.

Najważniejszym elementem jest oczywiście 
tworzenie wnętrza sprzyjającego opiece 
zdrowotnej – higienicznie czystego, 
zapobiegającego skażeniom bakteryjnym, 
kreowanego przy wykorzystaniu materiałów 
i technologii, które poprawiają jakość 
powietrza w pomieszczeniach i minimalizują 
emisję cząstek do ich wnętrz, a także chronią 
pacjentów i ich opiekunów dzięki zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto, naszym obowiązkiem jest 
projektowanie wnętrz, które skutecznie 
wspomagają proces leczniczy. Biorąc pod 
uwagę udowodnione znaczenie naturalnego 
światła dziennego dla dobrego samopoczucia, 
niezbędne jest, aby wnętrza obiektów 
opieki zdrowotnej były jasne i otwarte, oraz 
aby cechował je wysoki poziom odbicia 
światła, co pozwoli w pełni wykorzystać 
dostępną powierzchnię okien. Także pod 
względem akustyki wnętrza te musi cechować 
odpowiedni poziom pochłaniania dźwięku 
oraz dźwiękoizolacyjności, zapewniający 
pacjentom ciszę i spokój niezbędne dla ich 
odpoczynku i powrotu do zdrowia.

Na koniec, wnętrza obiektów opieki 
zdrowotnej muszą być idealnie dostosowane 
do celu, któremu służą, zarówno funkcjonalnie 
jak i estetycznie. Być jednocześnie czyste  
i proste, jasne i przytulne, spokojne i wygodne. 
Oferować wszystko, czego potrzeba, aby 
lekarze mogli wykonywać swoją pracę,  
a pacjenci powracać do zdrowia - i zawierać 
wszystkie składniki tworzące idealne wnętrza 
wspomagające leczenie.

KREOWANIE 
WNĘTRZ 

SPRZYJAJĄCYCH 
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TWÓJ PROJEKT:

Strefy, które cechuje minimalny poziom ryzyka rozprzestrzenienia się 
infekcji to, m.in, korytarze, biura i pomieszczenia administracyjne,  
w których idealnie sprawdzą się sufity z rodziny Ultima+ i Perla. Są one 
łatwe w czyszczeniu, a jednocześnie oferują wysoki poziom pochłaniania 
dźwięku i izolacyjności akustycznej, zapewniając poufność prowadzonych 
rozmów.

NIEWIELKI POZIOM RYZYKA

Od centralnych pomieszczeń sterylizacyjnych po apteki, większość 
placówek opieki zdrowotnej składa się ze stref przeciętnego 
ryzyka. Sufity BioGuard Plain, BioGuard Acoustic i SaniGuard mogą 
być stosowane w połączeniu z rusztem Clean Room 24, w celu 
zagwarantowania, że pomieszczenia te są w najwyższym możliwym 
stopniu higieniczne.

PRZECIĘTNY POZIOM RYZYKA

WYSOKI POZIOM RYZYKA

Obszary o wysokim poziomie ryzyka infekcji, takie jak sale operacyjne, 
oddziały intensywnej opieki medycznej, pomieszczenia do badań 
rezonansem magnetycznym (MRI), oddziały radiologii i położnictwa, 
wymagają zastosowania systemów sufitowych, które nie sprzyjają 
rozwojowi bakterii, pleśni lub drożdży. Sufity BioGuard Acoustic, Metal 
BioGuard Plain i SaniGuard, stosowane wraz z systemem zawieszenia 
Clean Room 24, stanowią wysoce wydajne rozwiązanie w zakresie 
właściwości antybakteryjnych.

BARDZO WYSOKI POZIOM RYZYKA

Strefy inwazyjne, w których ludzie są najbardziej narażeni na ryzyko 
infekcji, to wnętrza tak różne jak sala operacyjna, oddział dla ofiar 
poparzeń i neurochirurgia, aż po oddziały wcześniaków i intensywnej 
opieki noworodkowej lub patologii ciąży. Wykorzystanie systemu 
BioGuard Acoustic OP lub Metal BioGuard Plain, wraz z rusztem Clean 
Room 24, gwarantuje, że zastosowane zostały najdalej idące środki  
w zakresie zapewnienia higieny we wnętrzu.

• BioGuard Acoustic
• BioGuard Plain
• SaniGuard
• Clean Room 24

• Rodzina Ultima+ 
• Rodzina Perla
• Clean Room 24
• Prelude 15 lub 24

• BioGuard Acoustic
• Metal BioGuard Plain
• SaniGuard
• Clean Room 24

• BioGuard Acoustic OP
• BioGuard Acoustic
• Metal BioGuard Plain
• SaniGuard
• Clean Room 24

NASZA REKOMENDACJA:

Poza określeniem poziomu ryzyka skażenia, każdy typ pomieszczenia określają 
także szczególne wymagania dotyczące sposobu czyszczenia sufitu oraz poziomu 
przenikania powietrza przez płyty sufitowe. W związku z tym płyta spełniająca 
wymagania Strefy 4 ryzyka może niekoniecznie być odpowiednia dla wszystkich 
typów pomieszczeń określonych dla Strefy 4 ryzyka.

1

2

4

3



6

925

100%

70%

1

7

PROJEKT, 
KTÓRY SIĘ 
SPRAWDZA

Od fazy wspólnego 
projektowania do 
budżetowania, 
od wstępnego 
wykończenia 
fabrycznego aż po 
montaż we wnętrzu 
obiektu i wsparcie 
techniczne, nasze 
zespoły projektowe 
w całej Europie 
mogą przekuć  
Twoją inspirację  
w gotowy projekt  
i zindywidualizować 
go, tworząc 
prawdziwie 
wyjątkowe wnętrza.

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ.

fabryk na całym obszarze EMEA  
(Europa, Bliski Wschód, Afryka)
co zapewnia najwyższej klasy obsługę logistyczną i pozwala  
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla

produktów w 96 plikach BIM (Revit i ArchiCAD)
aby wyzwolić Twoją kreatywność

skoncentrowany na kliencie 
plus ponad 150 lat doświadczenia w realizacji prestiżowych projektów 
na całym świecie

w

naszego portfolio posiada certyfikację C2C® 
w celu zapewnienia transparentności w zakresie stosowanych 
materiałów oraz wyjścia naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu  
na zdrowe, pochodzące z zasobów odnawialnych materiały

producent - możliwość wykorzystania całej gamy 
materiałów 
aby móc stawić czoła każdemu wyzwaniu projektowemu

Nieważne, jak wyjątkowy jest projekt, 
pracując razem, zrealizujemy twoje ambicje

centrów projektowych 
wraz z pracującymi w nich dedykowanymi zespołami projektowymi, 
pracującymi na terenie Czech, Francji, Holandii, Rosji, Szwajcarii i na 
Bliskim Wschodzie, zapewniają zindywidualizowaną obsługę dla całego 
regionu EMEA

BIURO HANDEL  
DETALICZNY

OPIEKA  
ZDROWOTNA

ROZRYWKA 
I WYPOCZYNEK

TRANSPORTEDUKACJA

www.knaufarmstrong.com
Śledź nas na Instagramie 
@armstrongceilingseurope
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