Ticho je nejkrásnûj‰í hudba.
Ochrana proti hluku s okny
TROCAL.

Nejde jen o ná‰ klid,
jde o na‰e zdraví.
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Ticho a klid jsou velmi dÛleÏité faktory, podle kter˘ch posuzujeme celkovou kvalitu na‰eho Ïivota.
Proto se prakticky neustále musíme chránit pﬁed nejrÛznûj‰ími ru‰iv˘mi vlivy. JiÏ 70 % lidí
v prÛmyslov˘ch zemích se cítí b˘t znatelnû ru‰eno silniãní dopravou. Na druhém místû je ru‰ení
klidu související s aktivitami pﬁi sportu ãi vyuÏití volného ãasu a hned poté prÛmyslov˘ hluk.
Je prokázáno, Ïe chronické zatíÏení hlukem mÛÏe ohroÏovat lidské zdraví. První psychické reakce
se objeví jiÏ od 30 dB, coÏ je úroveÀ srovnatelná s ‰epotem. Negativní dopady na zdraví v‰ak
v˘raznû vzrÛstají od 65 dB. Tato úroveÀ odpovídající silniãní dopravû jiÏ zpÛsobuje nárÛst
krevního tlaku a zv˘‰ení srdeãní frekvence. Proto bychom se mûli pﬁed hlukem chránit alespoÀ
v prostﬁedí na‰eho domova. Kvalitní okna s protihlukovou ochranou jsou doslova základním
stavebním kamenem kaÏdého objektu.
Pouliãní hluk pﬁedstavuje
zátûÏ 50 dB (klidná obytná
ulice) aÏ 80 dB (vysoce
frekventovaná dálnice).
Standardní jumbo-jet
dosáhne v pﬁímé blízkosti pﬁi
130 dB hranice bolesti.

60 dB

130 dB

Závodní motocykl dosáhne
pﬁi maximálním zrychlení
hlasitosti 90 dB.
Pneumatické kladivo
pﬁi rozbíjení asfaltového povrchu
pﬁedstavuje 100 dB.

90 dB

60 dB
100 dB
Rychlík za jízdy útoãí na ná‰
sluch hladinou zvuku 60 dB.
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BraÀme se proti hluku.
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PﬁestoÏe okna zpravidla pﬁedstavují nejtenãí místo vnûj‰í konstrukce
objektu, mÛÏete v˘bûrem správn˘ch komponentÛ podstatnû zredukovat
ru‰iv˘ hluk zvenãí. Dokonce, pokud si to budete pﬁát, mÛÏete jej zcela
potlaãit.
Podle míry akustického izolaãního úãinku se okna rozdûlují do ‰esti tﬁíd
vzduchové neprÛzvuãnosti. âím vy‰‰í tﬁída, tím lep‰í je zvuková izolace –
okno pohltí více zvukové energie a lépe odhluãní vnitﬁní prostor. Mezi
základní faktory, které ovlivÀují propustnost hluku, patﬁí správn˘ v˘bûr
skel a rámÛ nebo provedení spár pﬁi montáÏi.

Poloha
budovy

Venkovní
hladina

Doporuãená
hladina hluku

Hodnota
hlukového útlumu

Vesnice nebo
smí‰ená
území

60 dB(A)

spaní
25–30 dB(A)
bydlení 30–35 dB(A)
práce
35–50 dB(A)

33 dB
27 dB
15 dB

Centrum
mûsta

70 dB(A)

spaní
25–30 dB(A)
bydlení 30–35 dB(A)
práce
35–50 dB(A)

43 dB
37 dB
25 dB

Silnû
frekventovaná
silnice

> 70 dB(A)

spaní
25–30 dB(A)
bydlení 30–35 dB(A)
práce
35–50 dB(A)

47 dB
43 dB
30 dB

Hluk utlumen˘ o 10 dB vnímá lidské ucho s poloviãní intenzitou.

Otevﬁené okno propustí
vnûj‰í hluk do místnosti
- napﬁ. asi 75 dB pﬁi
husté dopravû.

Staré, jednodu‰e
zasklené okno tlumí
jen cca 20 dB, coÏ je
pﬁi dne‰ním hlukovém
zatíÏení naprosto
nedostateãná izolace.

Okna se standardním
izolaãním sklem
dosahují hodnot útlumu
32 dB a redukují hluk
na 1/10.

Okna s funkãními skly
dosahují útlumu 45 dB,
tj. redukce hluku na
1/24.
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Perfektní ochrana proti hluku.
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S plastov˘mi okny TROCAL máte jistotu, Ïe budou tûsnit spolehlivû tak,
jak je tﬁeba – mezi kﬁídlem a rámem, mezi sklem a kﬁídlem a také
v místû napojení na stavbu. Îádn˘ neÏádoucí hluk uÏ nepronikne dovnitﬁ.
Okna TROCAL InnoNova_70 dosahují jiÏ se standardním izolaãním sklem
tﬁetí tﬁídy vzduchové neprÛzvuãnosti. Vy‰‰í hodnoty jsou dosaÏitelné pomocí
silnûj‰ích skel. Kromû velkého poãtu tûsnicích vrstev zvy‰uje tlumení hluku
také odbornû provedená montáÏ.

Oblast
hladiny
hluku

Hustota dopravy

Vzdálenost
domu

PoÏadované
tlumení hluku

Vzduchová
neprÛzvuãnost/
hodnocená míra
tlumení hluku

Profily TROCAL
InnoNova_70 se zasklením

0
50 dB

10–50 aut/h

více neÏ
35 m

20 dB

1 = 25–29 dB

4/16 (90% Argon)/4

I
51–55 dB

10–50 aut/h

26–35 m

25 dB

1 = 25–29 dB

4/16 (90% Argon)/4

II
56–60 dB

50–200 aut/h

26–35 m

30 dB

2 = 30–34 dB

4/16 (90% Argon)/4

III
61–65 dB

1000–3000 aut/h

100–300 m

35 dB

3 = 35–39 dB

6/16 (91% Argon)/4

IV
66–70 dB

1000–3000 aut/h

36–100 m

40 dB

4 = 40–44 dB

9 (4, fólie, 4)/16 (90% Argon)/8

V
> 70 dB

3000–5000 aut/h

ménû
neÏ 100 m

45 dB

5 = 45–49 dB

13 (6, fólie, 6)/18 (85% Argon,
15% SF6)/9 (4, fólie, 4)

V tomto pﬁehledu naleznete vhodná okna, která budou individuálnû a na míru pﬁizpÛsobena va‰í poloze bydlení.
(údaje pro byty, hotely, uãebny)
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VyÏádejte si informace o dal‰ích parametrech oken TROCAL.
Pﬁesvûdãíte se napﬁ. o jejich tepelnû izolaãních vlastnostech
nebo bezpeãnostnû ochrann˘ch prvcích.
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Obchodní zastoupení
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profine Austria GmbH
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Telefon: 00 43/3 16/26 16 70
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Fax: +49 22 41/85-24 62

Fax: 00 43/3 16/26 16 70 20

Nizozemí, Polsko, Rumunsko,

Internet: www.trocal-profile.com

Internet: www.trocal.at

,
Rusko, Srbsko-âerná
Hora,

e-mail: trocal@profine-group.com

Slovenská republika, Slovinsko,
·panûlsko, âeská republika,
Turecko, Ukrajina, Maìarsko,
Bûlorusko.

Vá‰ odborn˘ prodejce

