StoSilent
udává tón
v akustice

Akustické systémy Sto

Obsah

Následující údaje, zobrazení, obecné technické výpovědi a kresby obsažené v této brožuře, jsou pouze obecnými návrhy vzorů
a detailů, představujícími schematický a základní funkční popis výrobku. Rozměrová přesnost není dána. Ve vlastním zájmu je třeba
u příslušného stavebního záměru zpracovatelem / zákazníkem zkontrolovat použitelnost a úplnost. Navazující konstrukce jsou
znázorněny pouze schematicky. Všechny údaje je třeba přizpůsobit, případně uvést do souladu s konkrétními podmínkami na stavbě.
Údaje nepředstavují dílenskou, detailní nebo montážní dokumentaci. Je třeba respektovat příslušné technické údaje k výrobkům,
uváděné v technických listech a v popisech systémů / certiﬁkátech.

StoSilent Direct

Přehled systémů

Rozhovor s odborným zpracovatelem

Ztvárnění povrchu

Rozhovor s experty v akustice

StoSilent Modular

StoSilent Compact

StoSilent Distance

Rozhovor s architektkou

Akustika pro každý prostor

Úvod

34

32

30

28

22

18

14

10

8

6

4

Sogn og Fjordane, NO-Forde

Umění neviditelného
Akustika prostoru

4 | Úvod

Funkční řešení akustiky získává v moderní architektuře na významu.
Již při projektování se nabízí otázka: jakými prostředky se nechá
pozitivně ovlivnit zvuk v prostoru – a to pokud možno neviditelně?
Jak prostor zní, rozhoduje v konečném důsledku významně o tom,
jak bude nahlížen a vnímán svými uživateli.
Již 25 let se zabýváme ve Sto tímto tématem – stále s cílem: dát
vám k dispozici všechny prostředky a materiály pro akusticky
perfektní řešení prostoru.
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Možnosti ztvárnění nebyly dosud nikdy tak rozsáhlé
Řešení akustiky – StoSilent

V závislosti na způsobu využití prostoru se mění požadavky
na dozvuk, rozptýlení zvuku nebo srozumitelnost řeči.
V kancelářích nebo vestibulech si ceníme utlumeného ticha,
zatímco v koncertním sále musí být každý i nejslabší tón slyšitelný.
Akustika je ovlivněna různými faktory: vlastnostmi podlah,
stěn, stropů, interního mikroklimatu, druhu mobiliáře a počtu
přítomných lidí. Z naší mnohaleté výzkumné práce, zkušeností
z mnoha úspěšných projektů prakticky všech druhů užití
a spolupráce s vedoucími architekty, odbornými zpracovateli
a experty v akustice se vyvinuly systémy, které tyto faktory
zohledňují a optimalizují akustiku každého prostoru.

Akciová banka v Augsburgu, DE-Augsburg
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Logistické centrum Sto, DE-Stühlingen

Čtyři systémy pro každý akustický požadavek
Naše čtyři systémy nabízí nejen technické předpoklady pro
nejlepší zvukové vlastnosti prostoru. V souhře s početnými
variantami povrchových úprav a 800 barevnými odstíny
systému StoColor získáváte se StoSilent svobodu utváření
prostoru, kterou si pro svoji práci přejete.

StoSilent Distance
Systém zavěšených akustických desek
StoSilent Direct
Akustický systém lepený přímo na nejrůznější podklady
StoSilent Compact
Akustické omítky pro použití nejen na zaoblených plochách
a při nízkých výškách prostoru
StoSilent Modular
Variabilní stropní a stěnové prvky

www

Vyhledejte reference StoSilent pod www.stosilent.com
nebo si objednejte „Look & Listen-Book“ u vašeho
obchodního poradce Sto

Městské lázně Viersen, DE-Viersen

Institut Maxe Plancka, DE-Seewiesen
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„Řešení akustiky musí být promyšleno
jako součást stavebního díla“
Rozhovor s architektkou Angelou Dapper

Angela Dapper, architektka, Senior Associate
při Denton Corker Marshall, GB-London
Foto: Colin Thomas
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Návštěvnické centrum Stonehenge,
GB-Amesbury
Foto: Peter Cook

Prehistorický kamenný monument Stonehenge patří pravděpodobně k největším
pamětihodnostem Anglie. Kolem milionu návštěvníků přitahuje kamenný kruh každý
rok. Nové oceněním korunované návštěvnické centrum informuje o historii a výzkumu.
Navrhla ho architektka Angela Dapper, Senior Associate při Denton Corker Marshall
v Londýně. V rozhovoru vysvětluje výzvy při projektování prostorové akustiky.

 Paní Dapper, vy jste pracovala při návrhu návštěvnického centra Stonehenge
především s materiály, jako jsou beton a sklo. Nebyla to akusticky obzvláště náročná
výzva?
A. Dapper: Absolutně, v návštěvnickém centru panuje každý den vysoká hladina
hluku. Také povrchové úpravy musí při náporu návštěvníků něco vydržet. Proto jsme
kombinovali pro různé prostory centra také různé materiály. Pro kavárnu a prodejnu
suvenýrů jsme navrhli tvrdé povrchy, jako jsou leštěné betonové podlahy a prosklení
s akustickými stropy. Opláštění kaštanovým dřevem bylo oproti tomu nakašírováno
akustickou plstí na rubové straně.
 Jak došlo k tomuto mixování rozdílných materiálů? Jaké akustické prostředí tím má
být vytvořeno?
A. Dapper: Návštěvnické centrum musí vyhovět silnějšímu a méně silnému náporu
návštěvníků. Navrhli jsme akustické materiály tak, aby vyhověly obojímu. Proto musí
být akustické řešení projektováno jako integrální součást stavebního díla. Rozhodli
jsme se pro systém Sto Silent Distance A2 (dříve StoSilent A-Tec Panel).
 Proč padla vaše volba na toto řešení?
A. Dapper: Díky monolitickému bezespárému provedení absorbuje tento systém
mimořádně mnoho zvuku. Vyšší úroveň hluku, která je důsledkem otevřených prostor
a tvrdých povrchů, se vyrovnává zvláštním akustickým stropem a akustickou plstí za
stěnovým opláštěním. Výstavní prostory jsou naproti tomu navrženy méně otevřené
a mají více přepážek, které jsou spojeny se speciálním akustickým stropem. Tím se
nechá přenos hluku redukovat.
 V které fázi výstavby jste započala s projektem akustického řešení?
A. Dapper: V našem případě byl akustický strop začleněn do projektu již velmi brzo.
Tím jsme mohli zabezpečit, že strop může pohlcovat hluk, který je odrážen tvrdými
a robustními materiály stěn a podlah.
 Jak jste postupovala při projektování akustiky?
A. Dapper: Poradce akustiky stanovil nejdříve vhodné hladiny hluku a přepážky mezi
jednotlivými prostory. Tyto informace jsme použili jako podklad pro akustický design
a vyvinuli jsme společně se Sto a výrobci ostatních akustických materiálů vhodná
řešení.
 A jak jste postupovala při tvarování?
A. Dapper: Pro nás bylo obzvláště důležité najít výrobky, které by harmonizovaly
s jednoduchou a decentní paletou materiálů celé budovy. S povrchovou úpravou
StoSilent Decor M (dříve StoSilent Superfein) jsme získali světlý strukturovaný povrch
v přírodní bílé, který se perfektně hodí k nevtíravé estetice budovy.
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Augsburská akciová banka AG, DE-Augsburg
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StoSilent Distance
Zavěšený deskový systém

Velké rovinné bílé plochy jsou v moderní architektuře
neodmyslitelné. S deskovým systémem StoSilent Distance
se podaří také stěny a stropy, které musí být zavěšeny, provést
beze spár a ve zvukově pohltivém provedení – při částečném
snížení výšky prostoru. Tím zůstává koncept prostoru zachován
včetně dobré akustiky.

Princip StoSilent Distance – skica
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Bezespárá akustika
StoSilent Distance

Systém StoSilent Distance může být montován jako zavěšený
stropní podhled nebo opláštění stěny s dutinou. Podkladní
konstrukce je vyrobena z kovových proﬁlů, akustická deska je
tvořena pěnovým sklem. Přednosti tohoto materiálu: je lehký,
absorbuje zvuk a lze ho přizpůsobit každému tvaru prostoru
s homogenními bezespárými plochami.

Přednosti
 Beze spár lze položit až 200 m2
 Je vhodný také pro zakřivené plochy a klenby
 Podle systémové varianty je vhodný i pro vlhké prostory
 Zakrývá rozvody TZB
 Bezpečně provětrává
Ztvárnění povrchu
 StoSilent Top Basic: mezivrstva a ﬁnální povrchová úprava
s jemným povrchem, hladký povlak s jemnou zrnitostí
 StoSilent Top Finish: ﬁnální povrchová úprava s jemným
povrchem, hladký povlak s nejjemnější zrnitostí
 StoSilent Decor M: stříkaná omítka s jemnou strukturou
 StoSilent Decor MF: volitelná, plně tónovaná ﬁnální
povrchová úprava, středně hrubá struktura

Více k možnostem povrchových úprav a barev čtěte na straně 30.
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Systémové varianty
StoSilent Distance
Standardní systém se širokým spektrem použití. V závislosti na akustické desce
a výšce závěsu různé hodnoty pohltivosti zvuku, až αw = 0,45. Nesnadno hořlavý
podle DIN EN 13501-1
StoSilent Distance A2
Systém dosahující hodnoty pohltivosti zvuku maximálně až αw = 0,80. Nehořlavý podle
DIN EN 13501-1
StoSilent Distance Flex
Flexibilní stropní systém. Ohýbatelný s nejmenším poloměrem 5 metrů, hodnota zvukové
pohltivosti až αw = 0,45. Nesnadno hořlavý podle DIN EN 13501-1

Muzeum MAXXI, IT-Rom

StoSilent Top Basic

StoSilent Top Finish

StoSilent Decor M

StoSilent Decor MF
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Logistické centrum Sto, DE-Stühlingen
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StoSilent Direct
Jednoduchý
kontaktní systém

StoSilent Direct kompletizuje naši nabídku v řešení bezespárých
absorbérů. Kontaktní systém si vystačí zcela bez podkladní
konstrukce a hodí se pro stěny i stropy, které mohou být přímo
povrchově upraveny. Sto tímto nabízí vysoce absorpční řešení, které
se doporučuje právě při minimálních stavebních výškách. Také zde
lze volit různorodé povrchové úpravy.

Princip StoSilent Direct – skica
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Vládce velkých ploch
StoSilent Direct

Akustický systém pro obzvlášť velké plochy je sendvič
z pěnového skla a minerální vlny, který vynikajícím způsobem
tlumí zvuk. Protože si vystačí bez podkladní konstrukce, redukuje
výšku prostoru pouze minimálně. S odpovídající ﬁnální
povrchovou úpravou může být proveden na plochách až do
700 m2.

Přednosti
 Přímé lepení na stěnu nebo strop
 Vysoká absorpce zvuku díky porézní struktuře a sendvičové
skladbě
 Možnost mnohočetných povrchových úprav
Ztvárnění povrchu
 StoSilent Top Basic: hladká povrchová úprava s jemnou
zrnitostí
 StoSilent Top Finish: ﬁnální povrchová úprava s jemným
povrchem, hladký povlak s nejjemnější zrnitostí
 StoSilent Decor M: stříkaná omítka s jemnou strukturou
 StoColor Climasan: vnitřní barva pro povrchy s viditelnými
spárami. Odbourává pachy a škodlivé látky.

Více k možnostem povrchových úprav a barev čtěte na straně 30.
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Systémové varianty
Bezespáré systémy
 StoSilent Top Basic: bezespáré provedení do 200 m2. Podle tloušťky systému
hodnota absorpce zvuku až αw = 0,75. Nehořlavý podle DIN EN 13501-1
 StoSilent Top Finish: bezespáré provedení do 200 m2. Podle tloušťky systému
hodnota absorpce zvuku až αw = 0,60. Nehořlavý podle DIN EN 13501-1
 StoSilent Decor M: bezespáré provedení do 700 m2. Podle tloušťky systému hodnota
absorpce zvuku až αw = 0,80. Nehořlavý podle DIN EN 13501-1
Systémy s viditelnými spárami
 Systém Climasan: Podle tloušťky systému hodnota absorpce zvuku až αw = 0,95.
Nehořlavý podle DIN EN 13501-1. S Climasan efektem.
 StoSilent Decor M: zdůrazněné spáry, podle tloušťky systému hodnota absorpce
zvuku až αw = 1,00. Nehořlavý podle DIN EN 13501

Logistické centrum Sto, DE-Stühlingen

StoSilent Top Basic

StoSilent Top Finish

StoSilent Decor M

StoColor Climasan

StoSilent Direct | 17

Městské lázně Viersen, DE-Viersen
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StoSilent Compact
Tvarově ﬂexibilní
omítkový systém

Mnoho stávajících staveb nedovoluje žádné podvěšené nebo
předvěšené akustické systémy – památkově chráněné objekty nebo
sakrální stavby. Proto jsme vyvinuli speciální akustické systémy:
naše omítkové systémy StoSilent Compact se dají zpracovat stejně
dobře jako klasické omítky, navíc ale příznivě ovlivňují akustiku
prostoru a vytváří zvláštně strukturovaný vzhled.

Princip StoSilent Compact – skica

StoSilent Compact | 19

Omítněte architekturu, aby bylo Vás slyšet
StoSilent Compact

Se StoSilent Compact je možné rychle realizovat bezespáré
homogenní povrchové plochy. Oba omítkové systémy StoSilent
Compact Miral a StoSilent Compact Sil jsou absorpční řešení,
která se výborně hodí i pro vícedimenzionální zakřivené plochy.
Tímto řešením ztratíme pouze minimálně výšku prostoru,
což lze doporučit zvláště při nízkých výškách stropů.

Přednosti
 Dobrý zvukový útlum v prostoru
 Rozsáhlý výběr barevných odstínů
 Možnost povrchových úprav zaoblených ploch a 3D tvarů
 Vhodné téměř pro všechny druhy prostorů
Ztvárnění povrchu
 StoSilent Compact Miral: akustická omítka na cementové
bázi, silně strukturovaný povrch
 StoSilent Compact Sil se StoSilent Decor MF: silikátová
akustická omítka a strukturovaná povrchová úprava

Více k možnostem povrchových úprav a barev čtěte na straně 30.
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Systémové varianty
StoSilent Compact Miral
S minerální akustickou omítkou na cementové bázi lze vytvořit hrubé povrchy, od
rovných podkladů až po kupole a klenby.
 Strojní nanášení omítky
 Absorpce zvuku αw = 0,30. (H) při tloušťce systému cca 15 mm
 Nehořlavý podle DIN EN 13501-1
 Standardní barevný odstín: bílý
 S ﬁnální povrchovou úpravou StoColor Silent plně tónovatelný
StoSilent Compact Sil
Silikátová akustická omítka se hodí pro jemně strukturované povrchy, jako jsou rovné
plochy a valené klenby.
 Manuální nanášení omítky
 Absorpce zvuku až αw = 0,45
 Nesnadno hořlavý podle DIN EN 13501-1
 Standardní barevný odstín: bílý
 S ﬁnální povrchovou úpravou StoSilent Decor MF plně tónovatelný

Mediální knihovna Oberkirch, DE-Oberkirch

StoSilent Compact Miral

StoSilent Compact Sil
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Institut Maxe Plancka, DE-Seewiesen
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StoSilent Modular
Variabilní
stropní systém

Všude tam, kde není možné použít zavěšené nebo kontaktní
systémy, nebo kde má být akustika dodatečně optimalizována,
doporučujeme StoSilent Modular. Tento inovativní akustický systém
je tak tvarově variabilní, že jím můžete vytvořit vědomě optické
akcenty. Hrajte si s barvami, tvary a integrovanými osvětlovacími
tělesy tak, jak se vám to líbí. StoSilent Modular vám dává všechny
možnosti.

Princip StoSilent Modular – skica
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Všude dobrá sestava
StoSilent Modular

Nabízíme vám StoSilent Modular ve třech různých materiálech:
PET vlákna, pěnové sklo a polyesterová vlákna. Tyto materiály
disponují zvláštními vlastnostmi, které vykazují vysokou absorpci
zvuku, a tím vytváří dobrou akustiku prostoru. Stropní akustické
prvky můžete realizovat podle svých představ ve tvarech
pravoúhlých, zakulacených nebo volně formátovaných.

Přednosti
 Doba dozvuku přizpůsobená využití prostoru
 Vyšší srozumitelnost řeči a nižší hladina hluku
 Funkce tepelně aktivních stavebních dílů zůstává zachována
 Zvláštní formáty podle přání zákazníka
 Rozsáhlý výběr barevných odstínů
 Rychlá instalace a demontáž
Ztvárnění povrchu
 Vliesový povrch PET vlákna: jemná stejnosměrná vláknitá
struktura
 Vliesový povrch polyesterová vlákna: jemná nestejnosměrná
vláknitá struktura; designový koncept
 StoSilent Top Finish: ﬁnální povrchová úprava s jemným
povrchem, hladká povrchová úprava s nejjemnější zrnitostí
 StoSilent Decor M: stříkaná omítka s jemnou strukturou
 StoSilent Decor MF: volitelná, plně tónovatelná ﬁnální
povrchová úprava, středně hrubá struktura
Více k možnostem povrchových úprav a barev čtěte na straně 30.
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Systémové varianty
StoSilent Modular 100
Zvuk pohlcující stropní prvek z recyklovaných PET vláken s hliníkovým rámem
StoSilent Modular 200
Akustické řešení z desek pěnového skla se širokým spektrem barev a tvarů
StoSilent Modular 300
Systém s ultratenkou vláknitou deskou pro zvlášť vysoké nároky ztvárnění
StoSilent Modular 400
Individuální řešení pro volně tvarovatelné stropní prvky

Obytný dům Schöpf, AT-Mieming

Vliesový povrch PET vláken

Vliesový povrch polyesterových vláken

StoSilent Top Finish

StoSilent Decor M

StoSilent Decor MF
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Tvarově dokončená akustika
Systémové varianty StoSilent Modular
Dodáváme systémy Modular jako hotové akustické prvky včetně
nosné konstrukce, rámovacích proﬁlů a ﬁnální povrchové úpravy.
Pro víceméně každý požadavek ztvárnění nabízí modulární
akustický systém Sto řešení tvaru i barvy.

StoSilent Modular 100

StoSilent Modular 200

Systém se skládá z desek vláknitého vliesu PET a eloxovaného
hliníkového rámu a používá se hlavně pro regulaci dozvuku
a snížení hladiny hluku. StoSilent Modular 100 splňuje nejen
běžné tržní požadavky na technickou ochranu proti hluku. Díky
líbivému povrchu a kvalitnímu rámu vytváří toto řešení také
designová měřítka.

Akustické řešení se skládá z desek z pěnového skla včetně ﬁnální
povrchové úpravy. Se systémem StoSilent Modular 200 lze
realizovat libovolné tvary až do formátu 2,40 m × 1,20 m.

Přednosti
 nízká hmotnost
 kvalitní, jemný povrch vliesu
 barevný odstín bílý
 výška rámu cca 26 mm
 recyklovaný materiál
 absorpční materiál s certiﬁkátem Oeko-Tex®
 eloxovaný rám
 formát až 3,00 m × 1,25 m
 3 varianty závěsu (noniový závěs, závitová tyč, drátěné lano)
 montáž také na stěnu

Přednosti
 povrchově upraven omítkou
 tloušťka absorpční desky cca 19 mm
 povlak z PET vláken
 recyklovaný materiál pěnové sklo
 kvalitní zavěšení na lankách
 povrchová úprava vlies opatřený jemně strukturovaným
nátěrem
 formát až 2,40 m × 1,20 m
 montáž také na stěnu

Prodejní centrum Sto, IT-Bolzano
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StoSilent Modular 300

StoSilent Modular 400

Pouze 8 mm silná polyesterová vláknitá deska disponuje
kvalitním haptickým povrchem, je vysoce absorpční a doporučuje
se proto do náročných prostor jako jsou kanceláře vedení,
konferenční místnosti, ale také restaurace. Díky zvláštní
konstrukci hliníkových nosných rámů je možné montovat prvek
na stěnu i strop. Tři milimetry tenká viditelná hrana proﬁlu dává
prvku ušlechtilé zakončení.

Tvarovou různorodost bez hranic nabízí StoSilent Modular 400:
systém je možno tvarovat individuálně dle přání zákazníka v
prakticky libovolné velikosti přímo na stavbě.

Přednosti
 kvalitní multifunkční nosný proﬁl
 montáž také na stěnu
 minimalistické designové řešení při plné funkčnosti
 k dispozici jsou početné barevné odstíny
 zvlášť vhodný jako „akustický nábytek“

Přednosti
 možnost volného tvarování
 povrchová úprava omítkou se StoSilent Top nebo
StoSilent Decor
 recyklovaný materiál pěnové sklo
 různé možnosti zavěšení

Underhill House, GB
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„My architekty podporujeme, nejsme jim překážkou“
Rozhovor s Dr.-Ing. Horstem Drotleffem
a Dr.phil. Andreasem Lieblem z Fraunhoferského
institutu Stuttgart
Fraunhoferský institut pro stavební fyziku, DE-Stuttgart
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Decibely a doba dozvuku mají při návrhu perfektní akustiky prostoru téměř odslouženo.
To říkají právě dva experti Fraunhoferského institutu pro stavební fyziku. V rozhovoru
vysvětlují stavební fyzik Dr.-Ing. Horst Drotleff a psycholog Dr.phil. Andreas Liebl proč by
měli architekti a výrobci akustických systémů více naslouchat uživatelům. Experti
využívají psychoakustické poznatky pro vývoj inovativních akustických systémů.

Dr.-Ing. Horst Drotleff

 Pane Dr. Drotleffe, pane Dr. Lieble, vy zkoumáte a rozvíjíte téma akustiky prostoru.
Abychom odhalili předem napínavý výsledek vaší práce: využíváte k tomu
psychologické poznatky. Co má co dělat akustika s naší psychikou?
A. Liebl: Velmi mnoho. Ve Fraunhoferském institutu jsme vyvinuli řešení, která
konﬁgurují akustiku prostoru podle způsobu jejich využití. V akustice je elementární:
musíte znát využití prostoru, teprve pak můžete optimalizovat prostor vhodným
způsobem; totiž podle subjektivních psychických zvukových vjemů.
H. Drotleff: Pro prostor restaurace máme jiná očekávání než pro školní třídu.
V tom prvním platí diskrétnost, v tom druhém srozumitelnost řeči. Pozorujte foyer
pojišťovacího koncernu: velká hala, mnoho dřeva, mnoho přírodního kamene, ale
akustika je bez ozvěny, je především diskrétní. Platí, že správné požadavky na prostor
je nutno splnit.
 Lze požadavky na prostor skutečně objektivně měřit?
A. Liebl: Samozřejmě. Různými metodami psychologie, jako jsou dotazování
a experimenty. Považujeme člověka za měřící nástroj, abychom zjistili posudek
uživatele. Vezměte si například pojem „hluk“: technicky změřený stejný signál je
různými lidmi různě posuzován.
 Ve velkoprostorových kancelářích musí spolupracovat nejodlišnější lidé. Existuje něco
jako zlatý střed?

Dr.-Ing. Horst Drotleff

A. Liebl: Každopádně. Neexistuje žádná libovolná individualita ve vnímání zvuku.
Nacházíme vzory, které platí pro určité skupiny osob. K tomu odpovídajícím
způsobem deﬁnujeme rámcové podmínky akustiky. Naše výzkumy ukazují například,
že přídavný hluk v kancelářích vnesený pokusnými osobami je vnímán jako klidnější,
protože srozumitelnost řeči klesá.
 Takže tedy neplatí: „čím tišeji, tím lépe“?
A. Liebl: Ne. Až dosud jsme ještě silně orientováni na úroveň hluku a myslíme stále
na princip minimalizace. Musíme vyvinout koncepty a stavební díly, které jsou vhodné
pro různorodé požadavky.
 Moderní architektura pracuje mnoho s betonem a sklem. Oba materiály jsou akusticky
odrazivé. Musí architekt svůj projektový návrh obětovat ve prospěch akustiky?
H. Drotleff: V žádném případě. Zde jsou poptáváni především výrobci systémů.
Funkčnost a design jsou pouze zdánlivé protiklady. Systémy StoSilent ukazují, že
architektonický ideál bezespárých ploch je realizovatelný. My jsme v konečném
důsledku podporovatelé architektů a nikoliv jejich překážka. Pokud například
projektuje architekt svůj objekt s velkým množstvím betonu a skla, musíme právě
beton vyvinout jako absorpční a skleněné plochy upravit tak, aby i ony absorbovaly
a vedly k vytvoření vhodné akustiky prostoru.
Rozhovor v plném znění čtěte na: www.stosilent.com
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Barvy patří k dobrému tónu
Omítky a barvy pro StoSilent

Co by byl architektonický návrh bez rozsáhlé palety barev?
Pro všechna naše akustická řešení nabízíme vhodné povrchové
úpravy v široké paletě barev. Máte tedy k dispozici nejen správné
řešení akustiky pro navrhovaný prostor, nýbrž také něco pro
architekturu velmi důležité: volný prostor.

Kompletní paletu barev StoSilent najdete na: www.stosilent.com
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Povrchové úpravy StoSilent

Barvy StoSilent

StoSilent Decor
Tenkovrstvou stříkanou omítkou mohou být strojně povrchově
upraveny téměř všechny akustické systémy StoSilent. Barevné
úpravy jsou prakticky neomezené.
 StoSilent Decor M: stříkaná omítka s jemnou strukturou,
silikátová povrchová úprava s nízkým obsahem emisí,
s ekologickým certiﬁkátem (natureplus®)
 StoSilent Decor MF: volitelná, plně tónovatelná ﬁnální
povrchová úprava na disperzní bázi, středně hrubá struktura

StoColor Silent
Renovační barva vyvinutá speciálně pro akustické systémy
StoSilent.
 tónovatelná v kompletním barevném spektru Sto
 podle ﬁnální povrchové úpravy se omezuje výběr barev
na pastelové tóny (především u silikátových barev)

StoSilent Top
Finální povrchové úpravy na disperzní bázi umožňují provedení
nejjemnějších povrchů. StoSilent Top lze nanášet ručně beze spár
až do plochy 200 m2. Pro tuto povrchovou úpravu je k dispozici
omezený výběr barevných odstínů.
 StoSilent Top Basic: mezivrstva a ﬁnální povrchová úprava,
hladký povrch s jemnou zrnitostí
 StoSilent Top Finish: ﬁnální povrchová úprava, hladký povrch
s jemnou zrnitostí

StoColor Climasan
Tento barevný nátěr omezuje pachy a odbourává škodlivé látky.
Jako jediná vnitřní barva k tomu nepotřebuje sluneční světlo.
Běžné osvětlení interiéru postačí k aktivaci katalyzátoru v této
barvě.
 citelně lepší vzduch, zvláště v silně zatížených prostorech
 tónovatelný v pastelových tónech systému StoColor
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„Také v akustice platí vzhled“
Rozhovor s odborným zpracovatelem Tony Penningsem

Nizozemský odborný zpracovatel Tony Pennings se specializuje
na provádění akustických systémů. V rozhovoru vysvětluje
postup při projektování a montáži.

 Pane Penningsi, na čem se ukazuje dobře provedený akustický
systém?
T. Pennings: Také u akustických systémů se uplatňuje
nejdříve vzhled. Řešení by mělo při jakémkoliv dopadu světla
jakéhokoliv osvětlení vypadat čistě a řádně. Vezměte si
například bezespáré systémy Sto: pokud jsou správně
provedeny, je šířka spáry mezi deskami maximálně 0,2 mm.
Maximálně! Pak máme jistotu, že bylo pracováno v absolutní
rovině a beze spár. Přirozeně musí tyto systémy splňovat
funkční požadavky. Ty se musí předem dohodnout se
zadavatelem.
 Musíte architekty hodně přemlouvat pro použití akustických
systémů?
T. Pennings: Často se upřednostňuje hladký povrch stropu
a akustika se nejprve zcela vypouští ze zřetele. To je také
pochopitelné, v konečném důsledku nemá být celkový dojem
prostoru zhoršován. Přesto ale řešení, jako jsou akustické
systémy Sto, nabízí dnes funkčně a esteticky přesvědčivou

Muzeum Drents, NL-Assen
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alternativu. Naše úloha projektantů a odborných zpracovatelů
je jasná: podle výkresu provedeme výpočet „bez“ akustických
opatření a výpočet „s“ akustickými opatřeními. Na základě
tohoto výpočtu vyčíslíme přidanou hodnotu akustického
systému. Zadavatel může na základě tohoto podkladu učinit
rozhodnutí. Tento výpočet je často dostatečně vypovídající.
 Co musí přinést dobré poradenství v akustice?
T. Pennings: Alfa a omega je komplexní projekt. Poradce
v akustice projedná nejdříve se zadavatelem akustická
opatření a požadavky na prostor kladené. Následně se
provede výpočet doby dozvuku, za účelem nalezení vhodného
systému. K standardní nabídce se přidávají další služby, jako
je zabudování napínacích kolejnic, LED osvětlení a celkové
odvětrání prostoru. Podívejte se, dobrý akustický systém se
neomezuje pouze na akusticky technické vlastnosti, nýbrž
zohledňuje všechny architektonické požadavky na interiér
od osvětlení až po topení a chlazení.

Ton Pennings, Penningsgroep, NL

Spořitelna Kufstein, AT-Kufstein
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Perfektní akustika pro každý prostor
Akustické systémy StoSilent jedním pohledem
Systém

varianta

StoSilent Distance
Skladba systému (exemplárně)
1

podkladní konstrukce se StoSilent Proﬁle Tape

2

akusticky účinná nosná deska

3

mezivrstva StoSilent Top Basic

4

ﬁnální povrchová úprava StoSilent Top Finish

1

2

3

4

5

StoSilent Direct
Skladba systému (exemplárně)
1

lepení

2

povrchová úprava spár

3

akusticky účinná nosná deska

4

mezivrstva

5

ﬁnální povrchová úprava

1

2

3

4

5

StoSilent Compact
Skladba systému (exemplárně StoSilent Compact Sil)
1

systémový proﬁl StoSilent Proﬁle PL

2

penetrace StoSilent Prep Quarz

3-4

mezivrstva StoSilent Sil AP

5

ﬁnální povrchová úprava StoSilent Decor MF

1

3

2

4

5

6

StoSilent Modular
Skladba systému (exemplárně StoSilent Modular 200)
1

ocelové lanové závěsy, s nastavitelnou výškou

2

podkladní konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu

3

akusticky účinná nosná deska (s přídavnou vrstvou absorbéru)

4

mezivrstva a ﬁnální povrchová úprava, aplikována ve výrobně

1

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních.
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2

3

4

5

Beze spár nebo variabilně, jemně nebo hrubě, barevně nebo zářivě bíle: se StoSilent dáte
prostorové akustice barvu a tvar. Podívejte se jedním pohledem na tuto tabulku, který
systém je pro váš projekt ten správný. Zjistěte více o StoSilent na: ww.stosilent.com
varianta

akustická deska

povrch

maximální hodnota
absorpce zvuku

třída hořlavosti

oblast použití
strop

stěna

tvarovatelnost

StoSilent Board 300

StoSilent Top

0,45

B-s1,d0







StoSilent Board 310

StoSilent Decor

0,45

B-s1,d0







StoSilent Board 100

StoSilent Top

0,80

A2-s1,d0





StoSilent Board 110

StoSilent Decor

0,80

A2-s1,d0





StoSilent Board 200

StoSilentTop

0,55

A2-s1,d0





StoSilent Board 210

StoSilent Decor

0,55

A2-s1,d0





StoSilent Distance Flex

StoSilent Board 310 F

StoSilent Decor

0,45

B-s1,d0





StoSilent Direct

StoSilent Board MW
100

StoSilent Top Basic

0,75

A2-s1,d0





StoSilent Top Finish

0,60

A2-s1,d0





StoSilent Board MW
100

StoSilent Decor
(beze spár)

0,80

A2-s1,d0







StoSilent Decor
(zvýrazněné spáry)

1,00

A2-s1,d0







StoColor Climasan

0,95

A2-s1,d0







StoSilent Compact Sil

StoSilent Decor MF

0,45

C-s1,d0







StoSilent Compact Miral

StoSilent Miral AP

0,30 (H)

A2-s1,d0







StoSilent Distance

StoSilent Distance A2

StoSilent Board MW
100



Maximální rozměry
StoSilent Modular 100

PET vlákna

vliesový povrch

3,00 m × 1,25 m

B-s1,d0





StoSilent Modular 230

pěnové sklo

vliesový povrch

2,40 m × 1,20 m

B-s1,d0





StoSilent Modular 300

polyesterová vlákna

vliesový povrch

2,35 m × 1,15 m

B-s1,d0





StoSilent Modular 400

individuální řešení na stavbě konstrukčně
založené na StoSilent Board, různé systémy
povrchových úprav

–

–

–

–

 velmi dobré

 dobré

–

 podmíněné

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních.
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