ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK
ÁTLÁTSZÓ ÜVEGES MEGOLDÁSOKKAL
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MAGUNKRÓL
Több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezve kínálunk innovatív megoldásokat
különböző zajvédelmi kihívásokra. A 100%-ban
magyar tulajdonban lévő Rákosy-Glass Kft. által
gyártott átlátszó üveg zajárnyékoló falpanelek
kizárólagos forgalmazójaként a Glass Hilltop
Kft. a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt áll
ügyfelei rendelkezésére. Saját márkás termékeink kimagasló minőségükkel és egyedi
vizuális élményt nyújtó megjelenésükkel
járulnak hozzá a projektek minőségi megvalósulásához.
Különböző termékeinkkel ügyfeleink változatos
igényeire kínálunk biztonságos és esztétikus
megoldást.

Iparági tapasztalatunkkal támogatjuk szakmai társaságok, kivitelezők, beruházók mindennapi munkáját.
Ügyfeleink részére a szakmai támogatás mellett változó igényekhez igazodó méretpontos termékek legyártását, gyors szállítását
és beépítését biztosítjuk.
Az elemek gyártása a legmodernebb gyártási technológiával, a nemzetközi igényeknek megfelelően zajlik. Rendszereink a hazai
és a nemzetközi követelményeknek egyaránt megfelelnek, CE tanúsítvánnyal és minősítéssel rendelkeznek.

SZAKMAI TÁMOGATÁS
Ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján igény szerint bejárjuk a helyszínt és egyeztetjük a beépítéshez szükséges
feltételeket. Ezzel tesszük gördülékennyé partnereink projektjeinek időben és megfelelő minőségben történő megvalósulását.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
A Glass Hilltop Kft. által forgalmazott átlátszó üveg zajárnyékoló panelek ideálisak minden olyan területen, ahol a folyamatos zajpanaszok
csökkentése érdekében a zajterhelés enyhítésére van szükség, a tökéletes vizuális élmény megtartása mellett.
Az átlátszó üveg zajárnyékoló panelek autópályák, repülőterek és vasutak mentén történő zajcsillapításra is alkalmasak. Felhasználhatók
továbbá ipari létesítményekből származó, a környező területeket érintő zajszennyezés csökkentésére.

Átlátszó rendszereinknek köszönhetően a járművezetők vizuálisan nincsenek elválasztva a tájtól, illetve a zajvédelem mellett a tökéletes
beláthatóság is biztosított.
Zajárnyékoló paneljeink telepíthetők önálló egységként vagy más típusú zajvédelmi panelekkel kombinálva.
Az átlátszó üveg zajárnyékoló panelek hosszú élettartamú, karbantartásmentes rendszerek. Üzemeltetésük költséghatékony, gondozást
nem igényelnek. Könnyen tisztíthatók és sérülés esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők.

ELŐNYÖK
SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

TELEPÍTÉS

Teljes átlátszóság a biztonság és a vizuális élmény érdekében

Egyszerűen és gyorsan telepíthető

Széles üvegtípus-, és színválaszték

Vízszintesen és függőlegesen is telepíthető

Madárvédelmi csíkozás tetszőleges színben

HEA és HEB kompatibilitás (a méret a panel típusától függ)

Moduláris standard alkatrészek

Elérhető standard és egyedi méretekben (cm-es méretlépcső)

Keretes vagy keret nélküli kivitelben

Kombinálható más típusú zajárnyékoló panelekkel

TULAJDONSÁGOK
B3 szintű hanggátlás
Rendkívül tartós
Időjárás álló
UV sugarakkal szembeni ellenállóság
Hosszútávon korrózióálló
Magasfokú ellenállás statikus
és dinamikus terhelésekkel szemben
Karbantartásmentes
Graffiti ellenálló
Nehezen éghető
Kis elemsúly

KERET NÉLKÜLI
zajárnyékoló panelek

Tökéletes átláthatósága mellett könnyed, légies megjelenés jellemzi keret nélküli zajárnyékoló
paneljeinket. A telepítéshez előre furatolt horganyzott acél oszlopokra, és magasságtól függően
1-4 db kompenzátor elhelyezésére van szükség.
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MAXIMÁLIS
TÁBLA MÉRET
2000 mm x 3000 mm

furatolt HEA 160
L 70*40*4-es furatolt üvegrögzítő horganyzott profil
6.6.2 TVG VSG hőkezelt, festett,
laminált biztonsági zajárnyékoló üveg
EPDM Shore A60 gumi profil
leesés elleni védelem (kompenzátor)

Kompenzátorok száma
magasság függvényében:
0 - 1,5 m
1,5 - 2,0 m
2,0 - 2,5 m
2,5 - 3,0 m

1db
2db
3db
4db

GLASS BARRIER
alumínium keretes zajárnyékoló panelek

Alumínium keretes zajárnyékoló paneljeink számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkeznek; a kis
elemsúly és az egyszerű telepítés mellett natúr felületükkel letisztult megjelenést kölcsönöznek a
zajárnyékoló rendszer egészének. A keret minden esetben egy darabból készül, üveg vastagság és
méret függvényében egy-, vagy két üvegtáblával ellátva, utóbbi esetben az üvegek között toldóprofillal.
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EN AW 6063 alu keretprofil
HEA160
EPDM Shore A60 gumi profil
6.6.2 VSG
6.6.2 TVG VSG
8.8.2 VSG
8.8.2 TVG VSG üveg

magasság(m)

2.

≤2
2-3
3-4

szélesség (m)
≤2
2-3
3-4
A
A
B
A
C
A

JELMAGYARÁZAT
A = 6.6.2 vagy 8.8.2 üveg,
toldóprofil nélkül
B = 6.6.2 üveg toldóprofillal
vagy 8.8.2 üveg toldóprofillal vagy anélkül
C = 8.8.2 üveg toldóprofillal
vagy anélkül
A táblázattól eltérő
igényeivel kapcsolatban
keresse kollégáinkat!

DAKUSZTIK
acél keretes zajárnyékoló panelek

A horganyzott acél keretes zajárnyékoló panelek enyhén döntött üvegtáblákkal készülnek, méret
függvényében egy-, vagy két táblából, utóbbi esetben az üvegek között toldóprofillal. A keret mindig
egy darabból áll. Ezt a terméket könnyű kezelhetőség és egyszerű megjelenés jellemzi. A "Z" profilos
megoldás maximálisan 12,5 cm széles lábazati elemre vagy hasonló szélességű átlátszatlan panelre
ültethető rá. A "G" profilos kialakítás tetszőleges szélességű elemre ráültethető.
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HEA160
EPDM Shore A60 gumi profil
6.6.2 VSG
6.6.2 TVG VSG
horganyzott acél keret

4.

mag.(m)

G és Z profil

≤2

szélesség (m)
≤3
3-4
A
B

JELMAGYARÁZAT
A = 6.6.2 üveg
kötőelem nélkül
B = 6.6.2 üveg
kötőelemmel
A táblázattól eltérő
igényeivel kapcsolatban keresse
kollégáinkat!
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