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SNOWSUND® TECHNOLOGIA 

 

Genialna, opatentowana technologia Snowsund® opiera się na panelach o zmiennej gęstości, które selektywnie 

absorbują dźwięki o różnej częstotliwości, optymalizując warunki akustyczne. Brak ram, szwów oraz niezwykłe 

właściwości materiałów użytych w procesie produkcji czyni je bardzo lekkimi, poręcznymi łatwo dostosowywalnymi 

do każdego środowiska.  

 

 

 

1_ powierzchnia zewnętrzna paneli pokryta jest poliestrową tkaniną Trevira CS® wyściełaną od wewnątrz watoliną, 

tworząc jednorodny korpus. Połączenie to pozwala na uzyskanie powierzchni wizualnie miękkiej a jednocześnie 

odpornej na rozerwanie czy przedziurawienie. 

2_ poliester o wysokiej gęstości 

3_ poliester o średniej gęstości 

4_ poliester o niskiej gęstości 

5_ sztywna krawędź 

 

PARAMETRY AKUSTYCZNE „A CLASS” 

Panele badane w komorze pogłosowej zgodnie z normami UNI EN ISO 354, standardy uzyskania „Class A absorpcji 

dźwięku” zgodne z normami UNI EN ISO 11654 

 

REDUKCJA DECYBELI. 

Technologia Snowsund® była testowana w półbezechowym laboratorium Uniwersytetu w Ferrarze, na zgodność z 

normą ISO 10053. Pomiary prowadzone w różnych konfiguracjach wykazały znaczną zdolność paneli Snowsund® do 

tłumienia dźwięków o różnych częstotliwościach. Wyniki testów są ważnym narzędziem, wykorzystywanym przez 

branżowych specjalistów w procesie planowania.  
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JAKOŚĆ DŻWIEKU 

Grafika pokazująca, jak panele Snowsund® wpływają na akustykę pomieszczenia: 

 

 

 

1_ pomimo zmniejszonej grubości, panel stosunkowo dobrze pochłaniają niskie częstotliwości (poniżej 500Hz), które 

są charakterystyczne dla dźwięków głębokich, zazwyczaj trudnych do tłumienia. 

2_ bardzo dobrze pochłaniają dźwięki średnich częstotliwości (pomiędzy 500 a 2,000Hz), typowe dla głosu ludzkiego i 

miejsc pracy. 

3_ mają tendencję do odbijania wysokich częstotliwości (powyżej 2,000Hz), które ze swej natury są w znacznej części 

pochłaniane przez ściany, meble i przebywających w pomieszczeniu ludzi.   

Uzyskany wynik potwierdza możliwości paneli, w kompleksowym utrzymaniu naturalnej równowagi dźwięków w 

pomieszczeniu. 
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100%  ABSORPCJA DŻWIEKU 

Dzięki bez ramowej konstrukcji, panele Snowsund®, wykorzystują całą swą dźwiękochłonną powierzchnię do korekcji 

akustycznej. Żaden inny, z  obecnie występujących, materiałów nie dorównuje  mu w absorpcji lub tłumieniu części 

dźwięków. Panele posiadają te same cechy estetyczne, akustyczne i funkcjonalne po obu stronach. 

 

CERYFIKAT „GREENGUARD GOLD” 

Produkty Snowsund® otrzymały certyfikat Greenguard Gold potwierdzający, że są produktami o niskiej emisji i 

przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Reprezentatywne próbki produktów zostały 

opatrzone znakiem certyfikującym Greenguard potwierdzającym, że spełniają jedne z najbardziej rygorystycznych 

standardów na świecie.  

Produkty opatrzone certyfikatem Greenguard zostały przetestowane na ponad 10 000 rodzajów chemikaliów i nie są 

źródłem wysokiej emisji chemikaliów zanieczyszczających. Produkty te rekomendowane są do zastosowania w 

pomieszczeniach gdzie przebywają osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) i są idealne do przedszkoli, szkół, zakładów 

opieki zdrowotnej.    

 

BRAK FORMALDEHYDÓW 

W panelach nie wykryto żadnych śladów formaldehydów. Test zgodny z UNI EN 717-2. 

 

EKOLOGIA 

Panele są wykonane w całości z poliestru, w związku z tym są jednorodne i podlegają w 100% recyklingowi, bez 

konieczności oddzielania tkaniny zewnętrznej od dźwiękochłonnego materiału wewnętrznego. Wszystkie 

komponenty wytwarzane są z materiałów jednorodnych, dzięki czemu można je łatwo zdementować i poddać 

recyklingowi. Wewnętrzny materiał dźwiękochłonny jest wytwarzany z (do 30%) materiałów pochodzących z 

recyklingu. Panele nie zawierają filcu lub innych materiałów organicznych, które są trudne do recyklingu.  

Panele Snowsund®, podwieszane pod sufitem, opatrzone są znakiem CE, zgodnym ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną EN 13964, do stosowania jako sufit podwieszany (UE nr. 305/2011) . Oznakowanie CE zapewnia, że 

produkt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące przepisy. 

OGNIOODPORNOŚĆ 

Pojedynczy panel Snowsund® w całości, zewnętrzna tkanina oraz wewnętrzny materiał absorbujący posiada włoską 

klasę ognioodporności 1 i Euroklasę B-s2, d0. Testy przeprowadzano na gotowych panelach dźwiękochłonnych 

obitych tkanina po obu stronach, zgodnie z przepisami prawa.  

 

WARUNKI UZYTKOWANIA 

Panel Snowsund® poddawane są testowi skrajnych warunków atmosferycznych zgodnie z norma ISO 9142 w 

komorze klimatycznej w temperaturze -20°C (4°F) do +70°C (+158°F) i wilgotności do 90%. 
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WYTRZYMAŁOŚĆ 

Zmienna gęstość paneli Snowsund® optymalizuje nie tylko parametry akustyczne, ale również tworzy powłokę 

ochronną powierzchni, co sprawia, że panel jest bardziej wytrzymały i mniej podatny na uszkodzenia, zarysowania, 

wilgoć lub inne uszkodzenia typowe dla tkanin porowatych czy włóknistych. Technologia Snowsund®, pozwala na 

produkcję paneli wytrzymałych ale niezwykle cienkich, lekkich (średnio 3,4 kg/m²) i łatwych w utrzymaniu. 

KONSERWACJA 

Brak przestrzeni powietrznej, przerw pomiędzy tkaninami zewnętrznymi i dźwiękochłonnymi nie pozwala na 

gromadzenie się kurzu, pyłków, owadów. Gładka powierzchnia paneli jest łatwa do czyszczenia i mycia przy pomocy 

odpowiednich detergentów.   
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