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STADION SCHALKE ARENA ‒
GELSENKIRCHEN (NĚMECKO)

 Zpět na
seznam

V multifunkčnosti je budoucnost. Stadion Schalke Arena, který slouží hlavně jako fotbalový stadion se 60 683 místy, lze během
pouze několika hodin přeměnit na obrovský sál pro vrcholné akce všeho druhu. Nový domácí stadion klubu FC Schalka 04 byl
dokončen v srpnu 2001 a nabízí mezi stadiony novinku: hrací plochu o rozměrech 118 x 79 metrů lze stiskem tlačítka do 30 minut
zcela odsunout ze stadionu, a to na teflonových kolejnicích. 
Spodní část jižní hlavní tribuny lze také posunout přibližně o 16 metrů pod vrchní část, a vytvořit tak prostor pro tenis, box, rockové koncerty, divadelní
představení, muzikály nebo televizní show. Úkolem společnosti TROX bylo optimalizovat akustickou izolaci budovy, neboť obyvatelé okolí stadionu si
stěžovali na hluk.

Aby se snížila úroveň hluku, a chránili se tak obyvatelé v této městské části, byly nainstalovány kulisové tlumiče XKA s tkaninou ze skelných vláken a
děrovanou deskou. Absorpční materiál má charakteristiky vysoce biologicky rozložitelného materiálu bez rizik pro zdraví a je naimpregnován
přípravky proti tvorbě plísní a vlhkosti. Díky tomu je náš výrobek zároveň ekologický a bezpečný, a to vzhledem k použití nehořlavých materiálů podle DIN
4102 A2. 
Tento detail ukazuje, že systém tlumičů na jižní tribuně musí využívat mobilní uspořádání, aby se zachovala funkčnost hlavní tribuny (viz Úkol). Protože
dokážeme naše výrobky instalovat flexibilně a podle potřeb zákazníků, tlumicí přepážky byly plně přestavitelné. 

Díky clonám pro tlumení hluku firmy TROX obyvatelé čtvrti uslyší góly vstřelené na stadionu Schalke Arena pouze prostřednictvím rádia nebo televize.
Naše řada tlumičů XKA-100 snížila hlučnost přibližně o 10-15 decibelů a tlumiče jsou nenápadně začleněné do celkového pohledu na stadion. Díky našim
flexibilním výrobkům orientovaným na zákazníka se nám i zde podařilo zajistit nejlepší kombinaci duševní pohody lidí, ekonomických aspektů a
bezpečnosti.
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