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INLOOK-levykatot

Levykattoja käytetään laajalti toimisto- ja julkisten tilojen 
sisäkattoina. Moduulirakenteinen katto on kevyt ja helppo
asentaa. Levykatto on usein ulkonäöltään tasapintainen 
ja hillitty.

Akustiset mineraalikuitulevyt

Mineraalikuitulevyistä tehty sisäkatto soveltuu erityisesti 
toimisto- ja liiketiloihin. Levyjen tuotevalikoima on 
monipuolinen; valittavana on satoja erilaisia toiminnallisia,
teknisiä ja ulkonäöltään toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja.
Yksilöidyt ratkaisut ovat myös hinta - laatusuhteeltaan 
edullisia. Levyjen pintakuvioinnit, reunamuodot, värit ja 
tekniset ominaisuudet noudattavat kansainvälisiä 
suuntauksia. Akustisilta ominaisuuksiltaan laajasta 
valikoimasta löytyy erilaisiin tarpeisiin aina paras sovellus.
Mineraalikuitulevyjen kannatinjärjestelmiä ovat levytyypistä
riippuen T-24 DX-, T-15 DX-, Fineline DXF- ja 
piilokannatinjärjestelmät.

Mineraalikuitulevyjen 
valkoista pintaa voidaan 

hyödyntää toimisto-
tilojen epäsuorassa 

valaistuksessa.



Teollisuusakustiikkalevyt 

Teollisuusakustiikkalevyjen käyttökohteita ovat teollisuus-,
työ-, urheilu- ja hallitilojen verhoukset. Ne ovat jäykkiä 
lasivilla- tai vuorivillalevyjä, jotka on pinnoitettu lasi-
huovalla tai rei’itetyllä teräslevyllä. Teollisuuskäyttöön 
tarkoitettujen levyjen pinnan värissä ja sileydessä sallitaan
vähäisiä vaihteluja ja epätasaisuuksia. Levyjen kannatin- 
ja seinäkiinnitysjärjestelminä käytetään T-35 DX, 
Teollisuus-T-35, T-24 DX tai liima-asennusta.

Sisustusakustiikkalevyt

Sisustusakustiikkalevyjä käytetään tyypillisesti toimistotilojen
sisäkattomateriaaleina. Vuori- tai lasivillasta valmistetut
levyt ovat jäykkiä ja pölyämättömiä. Sileät levyt on 
päällystetty valkoiseksi maalatulla lasikuituhuovalla, 
lasikuitukankaalla tai PVC-pinnoitteella; myös värillisiä
vaihtoehtoja on saatavissa. Levyillä on hyvät palonkesto- 
ja äänenvaimennusominaisuudet ja lisäksi niiden reunat 
on yleensä suojakäsitelty. Soveltuvia kannatinjärjestelmiä 

ovat T-35 DX-, T-24 DX-, T-15 DX- 
ja piilokannatinjärjestelmä 

sekä liima-asennus.

Rei'itetty teräslevy suojaa 
villalevyä vaativissa 

teollisissa olosuhteissa.

Tilan äänenvaimennus 
tehdään nopeasti ja tehok-
kaasti, kun reunapinnoi-
tetut villalevyt liimataan 

suoraan yläpohjaan.



Tuotteiden mitoitus- ja asennusohjeet ovat INLOOK-tuoteluettelon kohdassa:
”Levykatot” sekä internet-sivuillamme www.inlook.fi valikossa:
”Tuoteluettelo”. 

Toimitusohjelmamme kattaa kaikkien johtavien sisäkattovalmistajien tuotteet.

Inlook Oy

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Puhelin (09) 755 971
Faksi (09) 780 980

Tampereen alueyksikkö:
Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
Puhelin (03) 265 4554
Faksi (03) 265 4553

Kuopion alueyksikkö:
Teräskatu 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 263 4306
Faksi (017) 263 1003

Ulkomailla:
Inlook Balti OÜ, Tallinna
ZAO Inlook, Pietari
OOO Inlook Systems,
Moskova

info@inlook.fi
www.inlook.fi

Inlook Oy varaa itselleen oikeuden erikseen ilmoittamatta muuttaa tässä esitteessä
annettuja tietoja. Inlook Oy ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista virheistä eikä
niistä välillisesti aiheutuneista vahingoista.
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Akustiset kipsilevyt

Akustisten kipsilevyjen käyttöalueita ovat katto- ja seinä-
verhoukset. Vakiotuotteiden molemmat puolet on 
päällystetty lujalla erikoiskartongilla. Niiden reunat ovat
suoraksi sahattuja, viistettyjä tai porrastettuja. Akustisesti
rei’itettyjen levyjen taustapinnassa on ääntä vaimentava
huopa. Suurissa levyissä kartonki kiertää ohennettujen 
pitkien reunojen ympäri.

Käytettäviä kannatinjärjestelmiä ovat T-24 DX-, T-15 DX- 
tai rankakannatinjärjestelmä. T-kannatinjärjestelmille 
tarkoitetut levyt on valmiiksi maalattu vakiovalkoisiksi;
muita sävyjä on mahdollisuus saada tilauksesta.
Ruuvikiinnitteisten levyjen pintana on vaalea kartonki, 
joka maalataan kiinnityksen ja tasoituksen jälkeen.


