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AKUSTICKÝ STROPNÍ PRVEK
StoSilent Modular

FLEXIBILNÍ AKUSTICKÝ STROPNÍ PRVEK
StoSilent Modular

αW až 1,0

URČENÝ DO INTERIÉRU, JAKO ZAVĚŠENÝ ZVUKOPOHLTIVÝ PODHLED PRO ÚPRAVU DOBY DOZVUKU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z JEMNÉ SILIKÁTOVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY.
 Možnost realizace individuálně navržených tvarů, volba akustické desky Sto i barevnosti omítky.
 Velmi rychlá dodatečná integrace do nově navrhovaných nebo již realizovaných interiérů.
 Možná demontáž při přestavbě nebo rekonstrukci a zpětná montáž na jiném místě.

DESIGN
Kromě základních čtyř typů stropních modulů
StoSilent Modular 50, 100, 200 a 400, je možno
realizovat stropní prvky v individuálně navržených
tvarech v rámci maximálního rozměru desky
(1200 m x 2400 m). Např. loga firem, dětské
motivy do školských zařízení, aj. geometrické
tvary, dle návrhu ve formátu DWG.

Dále je možné v ploše desek integrovat svítidla
a po obvodě dekorační lemy ze skla.
Volitelný je také typ Sto zvukopohltivé desky.
Volitelná je i konečná povrchová úprava a její
barevnost.

ZVUKOPOHLTIVÉ DESKY
 Zvukopohltivé desky StoSilent Panel Alu tvoří
z 96 % skelný granulát a ze 4 % disperzní pojivo.
 Požárně odolnější jsou zvukopohltivé desky
StoSilent A-Tec Panel Alu, které jsou tvořeny
ze 100 % ze skelného granulátu z recyklovaného
skla, bez disperzního pojiva.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 Jemná silikátová omítka StoSilent Superfein je
tónovatelná v odstínu bílé, antracitové a v dalších
více než 450 barevných odstínech vzorníku
StoColor systém, (všechny barevné odstíny
v oblasti silikátů), zvláštní barevné odstíny jsou
možné pouze na vyžádání.
 Jemná silikátová omítka StoSilent Top je
tónovatelná ve 270 pastelových odstínech
vzorníku StoColor systém. Odstíny jsou na
vyžádání.

DODÁVKA
Stropní prvky jsou při dodávce rovnou
připraveny k montáži, tzn. dodávka obsahuje jak
stropní prvek vč. povrchové úpravy, tak
odpovídající závěsný systém vč. montážního
návodu.

MONTÁŽ
Modulární systém je možno kdykoliv při
přestavbě nebo rekonstrukci demontovat
a na jiném místě opět zavěsit.

StoSilent Modular
Absorpce zvuku - vzduchová mezera 500 mm

Maximální vyhodnocený vážený činitel zvukové
pohltivosti pro StoSilent Modular 100 je αW až 1,0
vč. absorbéru desek z melaminové pěny. Bez
pěnového absorbéru je αW až 0,85.
K dosažení požadovaného akustického
prostorového účinku většinou postačuje osazení
akustického stropního prvku v ploše 30 – 40 %
plochy stropu.

Činitel zvukové pohltivosti, αs [-]

 Rozměry akustického stropního prvku StoSilent Modular 100:
 Konečná povrchová úprava StoSilent Superfein
 Vážený činitel zvukové pohltivosti αW
a)
b)
 Konečná povrchová úprava StoSilent Top
 Vážený činitel zvukové pohltivosti αW
a)
b)

1200 x 2400 mm
bez zatlumení αW = 0,85
se zatlumením αW = 1,00
bez zatlumení αW = 0,55
se zatlumením αW = 0,85

NABÍZENÝ SERVIS
V rámci komplexních služeb nabízíme
 Technické poradenství pro projektanty, investory i realizační firmy.
 Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních vč.
architektonického návrhu.
 Výpočty doby dozvuku vnitřních prostorů.
 Servis a technickou pomoc při projektování.
 Zaškolení realizačních firem.
 Technologický dozor a konzultace na stavbách.
 Dodávku materiálů na místo určení.
 Dodávku systémových komponent pro řešení detailů a návazností.

KONTAKTY
Výrobce akustických systémů
Sto AG, Ehrenbachstraβe 1, 79780 Stühlingen, SRN.
Výrobce omítek, zateplovacích systémů a jejich doplňků, barev.

Dodavatel akustických systémů
TERMO + s.r.o., Všebořická 9, 400 01 Ústí nad Labem, ČR.
Dodavatel kontaktních zateplovacích systémů a materiálů pro povrchové
úpravy fasád, interiérů a sanaci betonu.
Tel.: 475 600 537
Fax: 475 600 537
info@termo.cz
www.termo.cz

Zelená linka: 800 111 181
Obchodní zastoupení:
Ing. Miroslav Holešovský
Tel.: 725 084 883
Miroslav.Holesovsky@termo.cz

