
Moderní civilizace na nás dotírá stále se zvyšující hladinou hluku nejen v obytných i průmyslových zónách, ale především v okolí 
dopravních tras s automobilovým a železničním provozem. Pro omezení jeho škodlivých účinků Vám nabízíme protihlukové stěny 
VELOX, které se řadí do skupiny pohltivých a vysoce pohltivých clon a svým jednoduchým montážním provedením umožňují všestranné 
používání nehledě na umístění, členitost terénu a základové podloží. Protihlukové stěny VELOX vytvářejí optimální ochranu našeho 
životního prostředí a přispívají tak značnou měrou ke zlepšení životních podmínek současné generace i generací příštích.

VÝHODY PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ VELOX

źvysoká schopnost pohltivosti zvuku
źvysoká schopnost neprůzvučnosti vzduchu
źjednoduchost a rychlost montáže bez ohledu na členitost terénu
źvysoká trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě, soli, námraze a trouchnivění
źsnadná výměna poškozených části panelů
źvariabilita barevných nátěrů, popř. barevných vzorů, možnost kombinace profilů desek VELOX
źvytváření plastických obrazců a tvarů s ohledem na charakter krajiny
źširoké uplatnění v okolí silničních a železničních tras, v obytných i průmyslových zónách
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PROTIHLUKOVÁ DESKA VELOX

Štěpkocementová deska s profilovaným povrchem 
určená pro výstavbu protihlukových stěn

ź je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního 
skla

ź zajišťuje dokonalé tlumicí vlastnosti a pohlcování hluku
ź má potřebnou tuhost a je samonosná
ź vysoká schopnost absorpce hluku
ź odolná proti povětrnostním vlivů, vodě, soli, námraze 

a trouchnivění
ź povrchová úprava nátěrem
ź profil   

– vlnitý (podélný)
– lichoběžníkový
– prolisované jehlany

ź využívá se na opláštění panelů VELOX a samostatně 
jako plotový systém či obklad konstrukce

Protihluková deska VELOX je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního skla. Deska VELOX má potřebnou 
tuhost, je samonosná a využívá se pro opláštění panelů VELOX a samostatně jako plotový systém. Desky VELOX lze 
snadno natírat a stříkat různými odstíny dle požadavků zákazníka.

Název desky VELOX

Zvuková pohltivost

Tloušťka

Rozměr desky (dxš)

Hmotnost desky

Rozvinutá plocha
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POPIS SYSTÉMU

Protihlukové stěny VELOX jsou rozděleny do čtyř systémů dle následujících kritérií:

Mimo uvedené systémy, které výrobce zajišťuje s montáží, je možné řešit jednoduché stavby svépomocí 
- výrobce dodává materiál a samotnou montáž provádí zákazník.

Další podrobné informace týkající se protihlukových desek a protihlukových stěn Vám zašleme na 
požádání.
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