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NOWOŚĆ
Udoskonalona 
konstrukcja paneli

Szeroki wybór elementów 
dodatkowych

Możliwość indywidualnej 
aranżacji



KOHLHAUER PLANTA – NADZWYCZAJNA FUNKCJONALNOŚĆ

ZIELONYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

Ekrany KOHLHAUER PLANTA są wyrazem ekologicznego podejścia do zagadnienia ochrony przed 

hałasem. Charakteryzują się naturalnym wyglądem, dzięki czemu znakomicie komponują się z otocze-

niem, bez względu na to, czy są porośnięte roślinnością, czy nie.

Przemyślana konstrukcja paneli oraz szeroka gama dodatkowych elementów systemu pozwalają 

na wyjątkowo łatwy montaż ekranów akustycznych.



•   Konstrukcja aluminiowa o zwiększonej 

sztywności

•   Połączenie typu pióro-wpust pozwalające 

na szybkie i precyzyjne łączenie elementów

•   Wytrzymała konstrukcja umożliwiająca 

budowę wysokich ekranów akustycznych

•   Odpowiednie odprowadzanie wody zapew-

niające niezmienność parametrów paneli

•   Specjalnie opracowane elementy mocujące 

ułatwiające montaż w różnych typach słupów

•    Standardowe wymiary paneli (3.960 x 1.000 mm, 

3.960 x 500 mm) sprawdzające się zarówno przy 

mniejszych jak i większych realizacjach

•    Profi le pośrednie o różnych wysokościach 

pozwalające na adaptację w zróżnicowanym 

terenie

•    Szeroka paleta kolorów dla wszystkich elemen-

tów paneli

Ekrany KOHLHAUER PLANTA doskonale łączą atrakcyjny wygląd z wytrzymałą konstrukcją przy 

jednoczesnym zachowaniu znakomitych parametrów technicznych i użytkowych. Panele KOHLHAUER 

PLANTA zostały przetestowane m.in. pod kątem wymagań norm PN-EN 1793 oraz PN-EN 1794, 

co pozwoliło na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

ZASTOSOWANIE

ZALETY



Hałas występujący na terenach zamieszkałych jest 

poważnym zanieczyszczeniem środowiska wpływa-

jącym bezpośrednio na samopoczucie mieszkańców. 

Ekrany akustyczne KOHLHAUER PLANTA poma-

gają ograniczyć hałas, podnosząc w ten sposób 

poczucie komfortu codziennego życia.

Obwodnice, drogi i autostrady są nieustannym 

źródłem hałasu, przed którym ochronić mogą ekrany 

akustyczne spełniające określone wymagania. 

Ograniczona przestrzeń w środowisku miejskim 

wymaga elastycznych systemów ekranów akustycz-

nych pozwalających na dopasowanie do otoczenia. 

EKRANY AKUSTYCZNE
ZAPEWNIAJĄ KOMFORT 
CISZY



•   Wysoka obustronna izolacyjność od dźwięków 

powietrznych oraz obustronne pochłanianie 

dźwięku, klasyfi kacja B3 i A3/4 zgodnie 

z PN-EN 1793-1/2

•   Możliwość obsadzenia roślinami

•   Naturalny wygląd dopasowany do otoczenia

•   Wyjątkowo wysoka trwałość i odporność 

na korozję

•    Odporność na promieniowanie UV i odbarwie-

nie użytych materiałów

•   Kompatybilność z innymi elementami syste-

mów KOHLHAUER

•    Możliwość recyklingu wykorzystanych materia-

łów

•   Izolacyjność od dźwięków powietrznych – 

klasa B3 zgodnie z PN-EN 1793-2

•   Pochłanianie dźwięku - klasa A3/4 zgodnie 

z PN-EN 1793-1

•   Wytrzymałość na obciążenie wiatrem do 

2,0 KN/m2 i więcej zgodnie z PN-EN 1794-1

•   Waga elementu – 130 kg  

(dla panelu 3.960 x 1.000 mm)

•   Grubość panela – 122 mm

•   Ognioodporność - klasa A1 zgodnie z normami 

PN-EN ISO 1716 i PN-EN ISO 1182

•   Minimalna trwałość – 30 lat

•   Ugięcie pod obciążeniem sprawdzone zgodnie 

z normą PN-EN 1794-1

Zastrzegamy sobie możliwość modyfi kacji 

produktu w celu ciągłego podnoszenia jakości 

i kompatybilności z pozostałymi systemami 

ekranów akustycznych KOHLHAUER.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA PRODUKTU



ELEMENTY SYSTEMU

•   Panele standardowe dostępne o wymiarach 

3.960 x 1.000 mm lub 3.960 x 500 mm 

•   Rozładunek i montaż paneli na budowie przy 

wykorzystaniu uszu montażowych

•    Mocowanie paneli w słupach przy wykorzysta-

niu systemowych elementów mocujących

•   Elementy składowe systemu: 

rama wykonana z profi li aluminiowych, siatka 

stalowa ocynkowana (90 μm), zielona siatka 

HDPE o wymiarach oczka 4 x 4 mm, wełna 

mineralna o gęstości 145 kg/m3 lub 160 kg/m3, 

elementy mocujące (2 sztuki na panel)

•   Profi l pośredni 100 służący jako podwalina 

do adaptacji w zróżnicowanym terenie lub 

jako element przejściowy między panelami

•    Profi l pośredni 25 służący jako element 

przejściowy między panelami

•   Profi l zamykający służący do ozdobnego 

wykończenia górnej linii ekranu

•   Elementy przejściowe służące do montażu 

paneli w słupach o przekroju większym od 

HEA/B 160

•    Siatki HDPE w innych kolorach i mniejszym 

wymiarze oczka (1,5 x 1,5 mm) pozwalające 

na uatrakcyjnienie wyglądu paneli

•   Folia akustyczna zwiększająca izolacyjność 

od dźwięków powietrznych (Rw ≥ 33 dB, 

DLR ≥ 27 dB) i pochłanianie dźwięku 

(DLα ≥ 12 dB) 

•    Wybrane kolory RAL dla uzyskania wysokiej 

jakości efektu wizualnego

PANELE STANDARDOWE

ELEMENTY DODATKOWE

PALETA 
KOLORÓW

Odcienie czerwieni

RAL 6011
Seledynowy 
groszkowy

RAL 6005
Zielony 
mech

Odcienie zieleni

RAL 5017
Niebieski 
morski

Odcień niebieski

RAL 7035
Szary jasny

RAL 7040
Popielaty 
pirytowy

RAL 9007
Srebrny ciemny

Efekt metaliczny

RAL 9010
Biały alpejski

Biały

RAL 7004
Szary 
sygnałowy

Odcienie szarości

RAL 3003
Rubinowy

RAL 3001      
Czerwony 
głęboki



ELEMENTY PANELA

Profi l zamykający

Panel 3.960 x 500 mm

Siatka HDPE

Panel 3.960 x 1.000 mm

Profi l pośredni 25

Panel 3.960 x 500 mm

Profi l pośredni 100

Ucho montażowe

Element mocujący

•    Innowacyjna rama aluminiowa 

z systemem typu pióro-wpust

•   Aluminiowy profi l boczny z gniazdem

elementów mocujących

•   Ocynkowana siatka stalowa

•   Siatka HDPE odporna na działanie 

promieniowania UV

•   Podwójna warstwa wełny mineralnej 

o gęstości 145 kg/m3 lub 160 kg/m3 

z certyfi katem jakości RAL 

ELEMENTY EKRANU
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