
®KOHLHAUER LIGNA  – DREWNIANE EKRANY AKUSTYCZNE

®EKRANY AKUSTYCZNE KOHLHAUER  – KOMFORT CISZY

DREWNO

Przyjazne dla środowiska

Wysoka trwałość

Przystępna cena



LIGNA-1

KONSTRUKCJA
LIGNA-1 

Panele pochłaniające

p
rz

ó
d

 p
a

n
e

la
 

=
 s

tr
o

n
a

 p
o

ch
ła

n
ia

ją
ca

ty
ł p

a
n

e
la

 
=

 s
tr

o
n

a
 o

d
b

ija
ją

ca

półokrągła listwa ø54

listwa dystansująca 
72/30

wełna mineralna 
40 mm 

3
(gęstość 100 kg/m )

górna belka 
112/105

tylna deska 152/20

środkowa belka 
112/50

dolna belka 112/105

podwalina betonowa

PRZEKRÓJ POZIOMY

WIDOK Z TYŁUWIDOK Z PRZODU – OD STRONY
ŹRÓDŁA HAŁASU

rozstaw w osiach słupów

długość panela

taśma uszczelniająca 
akustycznie

tył panela = strona odbijająca

półokrągła listwa ø54

wełna mineralna 40 mm (gęstość 100 kg/m3)

listwa dystansująca 72/30

tylna deska 152/20
słup zgodnie ze statycznymi i konstrukcyjnymi wymaganiami

kliny 
(tylko na górnej/
dolnej belce)

przód panela 
= strona pochłaniająca

Konstrukcja podobna ja w panelach pochła-
niających, z tą jednak różnicą że nie ma 
pochłaniającej warstwy wełny mineralnej 
i półokrągłych listew od strony źródła hałasu.

LIGNA-2 | Panele odbijające dźwięk

LIGNA-1 | Panele pochłaniające dźwięk

Górna i dolna belka paneli są wykonane 
z profilowanych elementów drewnianych. 
Tylną stronę paneli stanowią pionowe deski 
połączone ze sobą metodą pióro-wpust. 
Wszystkie wkręty i gwoździe są wykonane 
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz panela 
umieszczona jest wełna mineralna o gęsto-

3ści 100 kg/m , zabezpieczona od strony 
zewnętrznej czarnym szklanym welonem. 
Okładzinę powierzchni panela od strony 
źródła hałasu stanowią pionowe półokrągłe 
listwy. Boczne, pionowe krawędzie paneli 
posiadają wyfrezowane rowki do zamoco-
wania taśmy rozprężnej. Panele są moco-
wane w słupach stalowych za pomocą 
klinów.

®Ekrany akustyczne KOHLHAUER  są wyrazem ekologicznego, innowacyjnego i ekonomicznego podejścia do 
ochrony przed hałasem. Wśród wielu rozwiązań na szczególną uwagę zasługują drewniane panele KOHLHAUER 

®LIGNA , doskonałe połączenie skuteczności i estetyki.

®KOHLHAUER LIGNA  – Wysokiej jakości panele akustyczne z impregnowanego drewna sosnowego (inne 
®rodzaje drewna na zamówienie), w wersji pochłaniającej lub odbijającej dźwięk. Panele KOHLHAUER LIGNA  

zostały przetestowane m.in. pod kątem spełnienia wymagań norm PN-EN 1793 oraz PN-EN 1794, co pozwoliło na 
oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Panele są przystosowane do montażu pomiędzy słupami stalowymi w ekranach o wysokości do 6 m.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE OCHRONY PRZED HAŁASEM

®KOHLHAUER LIGNA  – IDEALNIE WKOMPONOWUJĄCE SIĘ W KRAJOBRAZ



LIGNA-2

Izolacyjność akustyczna Pochłanianie

LIGNA-1 (C;Ctr) = 32 (-1;-4) dB; 

DL
R
  29 dB  (Klasa B3)

DL
a
 = 10 dB  (Klasa A3)

LIGNA-2 (C;Ctr) = 25 (0;-2) dB; 

DL
R
  25 dB  (Klasa B3)

RW

RW

ZABEZPIECZENIE DREWNA

STANDARDOWE WYMIARY

PARAMETRY AKUSTYCZNE

Drewno ulega biodegradacji podobnie jak i inne materiały naturalne. Należy je więc zabezpieczyć przed 
działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, mikroorganizmów (takich jak bakterie czy grzyby) oraz 
insektów. W tym celu stosowana jest impregnacja ciśnieniowa środkami konserwującymi – wolnymi od 
chromu preparatami solnymi CX, nadającymi drewnu zielonkawy odcień. Metoda ta jest przyjazna dla 
środowiska i trwała. Ze względu na odporność zastosowanej impregnacji na sole odladzające, nie jest 
wymagane dodatkowe zabezpieczenie paneli.

LIGNA-2 

Panele odbijające

3960 x 2000 mm

3960 x 1500 mm

3960 x 1000 mm

(Inne wymiary dostępne na zamówienie)

Grubość panela: około 13 cm
2Waga panela: około 55 kg/m

 

Maksymalna wysokość ekranu do 6 m.

Zgodnie z PN-EN ISO 717-1 oraz PN-EN 1793

WIDOK Z PRZODU – OD STRONY
ŹRÓDŁA HAŁASU

WIDOK Z TYŁU

PRZEKRÓJ POZIOMY
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tylna deska 
152/40

górna belka 
132/105

środkowa belka 
70/50

dolna belka 
132/105

podwalina 
betonowa

rozstaw w osiach słupów

długość panela

taśma uszczelniająca 
akustycznie

tył panela 
= strona odbijająca

tylna deska 152/40

środkowa belka 70/50

belka 65/92

słup zgodnie ze statycznymi i konstrukcyjnymi wymaganiami

kliny 
(tylko na górnej/
dolnej belce)

przód panela 
= strona odbijająca

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE OCHRONY PRZED HAŁASEM

®KOHLHAUER LIGNA  – IDEALNIE WKOMPONOWUJĄCE SIĘ W KRAJOBRAZ



WWW.ALFABOND-KOHLHAUER.PL

® 
INNE PRODUKTY KOHLHAUER

System ekranów przezroczystych, 

opcjonalnie z możliwością jednoczesnego 

pochłaniania dźwięku

System ekranów akustycznych 

zintegrowanych z ogniwami 

słonecznymi.

Wysokiej jakości system przyjaznych 

środowisku, zielonych paneli w ramie 

aluminiowej.

tel.: +48 22 722-20-32

fax: +48 22 721-15-19
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