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SK 2 SK 3

porszívózás = ca. 70 dB Gyerekricsaj = ca. 75 dB zongora = ca. 80 dB

SK 1
Már az SK1 hanggátlási osztály is 
hatékonyan csökkenti a mindennapi 
zajokat. 

Az emelt hanggátlási értéket az SK2 
osztályban egy speciális hanggátló 
betéttel érjük el. 

A 45 mm-es lapvastagság, egy plusz tömítés és 
a speciális hangátló betét együtt eredményezik 
a nagyfokú hangcsillapítást az SK3 osztályban.

40-WE SK 1 - tömör forgácslap betét Padlótömítés

40-WE SK 1 – Hanggátlás  
    Rw,P = 33 dB  |Rw,R = 28 dB

Ez az érték min. 28 dB mértékű 
hangcsökkentést jelent. Vagyis egy 70 db 
mértékű hangerő csökkentését 

kb. 42 dB

40-WE SK 2 -speciális hanggátló betét Padlótömítés

40-WE SK 2 – Hanggátlás 
41-Rw,P = 37 dB  |  Rw,R = 32 dB 

Ez az érték egy min. 32 dB mértékű 
hangcsökkentést jelent. Vagyis egy 75 db 
mértékű hangerő csökkentését 

kb. 43 dB

45-WE SK 3 - speciális hanggátló betét Padlótömítés

45-WE SK 3 – Hanggátlás 
46-Rw,P = 42 dB  |  Rw,R = 37 dB 

Ez az érték egy min. 37 dB mértékű 
hangcsökkentést jelent. Vagyis egy 80 db 
mértékű hangerő csökkentését  

kb. 43 dB
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OFFICE

Egyedi ajtómegoldások,

zavartalan

munkavégzéshez.Hanggátló ajtóelemek Home-Office-hoz
Tudjuk, hogy nem egyszerű a koncentrált munkavégzés az otthonunkban, ha a párunk is 
folyamatosan telefonál, a gyerekek hangosan játszanak, és még a kutya is ugat boldogságát 
világgá kürtölendő. Szerencsére egy hanggátló ajtóval bármikor lejjebb veheti a hangerőt.

A zajszint 10 dB -lel való csökkentését az emberi fül fele olyan hangosnak érzékel!

-re. -re. -re.



Mindkét zárvariáció megfelel az emelt hanggátlási követelményeknek. 

Felületi választék 
A hanggátló ajtókat minden  ASTRA-, HGM- und BARTELS- 
kollekcióban fellelhető felületben szállítjuk. 

37 CPL felület Több mint 70 valódi fafurnér

Komfort & Biztonság
További kiegészítő lehetőségek a nyugalom fokozására

Office.

HOME-

OFFICE
Egyedi ajtómegoldások

zavartalan

munkavégzéshez.

A PZ-zár megoldás akkor ajánlatos, ha a 
Home-Office-ban  fontos, bizalmas vagy 
érzékeny adatokat kell megőriznie, 
melyekhez 3. személy hozzáférése nem 
ajánlatos  (pl. takarító személyzet).

Az optimális hangvédelem csak akkor 
érhető el, ha a tokot a hanggátlási 
előírásoknak megfelelően építik be.  

A WC-zár lehetővé teszi egy rövid időre az 
elzárkózást anélkül, hogy a kulcs után 
kellene kutatnunk pl. egy video vagy 
telefon konferencia ideje alatt, amikor a 
külső zavaró hatásokat ki akarjuk zárni.

AjtótokWC zár                                                  PZ zár

Ajánlatkérését ide küldheti: ajto@mantu.hu




