
StoSilent Modular
Wszechstronny system sufitowy

StoSilent Modular doskonale sprawdza się wszędzie tam,  
gdzie nie można zastosować podwieszanych lub bezpośred-
nio mocowanych systemów oraz w przypadku specjalnych 
wymagań w zakresie poprawy akustyki wnętrza.
Dodatkowym atutem systemu jest różnorodność kolorów 
i kształtów paneli, które wprowadzają do wnętrza nowe, 
stylowe akcenty. Możliwość wyboru spośród kształtów pro-
stokątnych, zaokrąglonych lub innych form zintegrowanych 
w elementami oświetlenia sprawia, że możliwa jest każda 
aranżacja.

Schemat aranżacji 
StoSilent Modular

  |  Akustyka |  Akustyczne panele sufitowe |



St
o

Si
le

n
t 

M
o

d
u

la
r_

ka
rt

a 
sy

st
em

u
/ W

er
.1

/0
5.

20
16

StoSilent Modular
Właściwy wybór w każdej lokalizacji

Zalety systemu:
• regulowany czas pogłosu w zależności od przeznaczenia 

wnętrza
• doskonała dźwiękochłonność
• lepsza zrozumiałość mowy i niższy poziom hałasu
• zachowanie funkcji uruchamianych termicznie elementów 

budynku 
• niewielki ciężar
• szybki i łatwy montaż i demontaż
• możliwość przeniesienia instalacji w inne miejsce
• szeroki zakres wykończeń powierzchni i wariantów 
   kolorystycznych
• na życzenie Klienta kształty specjalne

StoSilent Modular

Zastosowanie:
•	 we	wnętrzach,	do	montażu	na	ścianach	i	sufitach
•	 jako	element	wystroju	wnętrza
•	jeżeli	nie	ma	możliwości	montażu	systemów	zawieszanych
				lub	mocowanych	bezpośrednio

Współczynnik pochłaniania dźwięku:
•	 obszar	pochłaniania	względem	obiektu	testowego	AObj	w	zależności	
od	formatu,	modelu	i	wysokości	zawieszenia

Reakcja na ogień:
•	 StoSilent	Modular	200/210:	 
B-s1,	d0	(panel	akustyczny),	B-s1,	d0	(warstwa	pochłaniająca)

•	 StoSilent	Modular	300: 
w	zależności	od	odcienia	B-s2,	d0	(biały)	do	D-s3,	d0	(kolorowy)

Maksymalny format:
•	 StoSilent	Modular	200:	2,40	m	x	1,20	m
•	 StoSilent	Modular	210:	2,40	m	x	1,20	m
•	 StoSilent	Modular	300:	2,35	m	x	1,15	m

Wygląd:
•	 różne	kształy	i	kolory
•	 StoSilent	Modular	200:	drobna	powłoka	wierzchnia	StoSilent	Top 
(ograniczone	możliwości	barwienia	w	systemie	StoColor)

•	 StoSilent	Modular	210:	gruboziarnista	powłoka	wierzchnia	
				StoSilent	Decor	(barwienie	w	pełnym	zakresie	systemu	StoColor)
•	 StoSilent	Modular	300:	drobna	tekstura	z	bezkierunkowych	
				włókien	poliestrowych	(do	wyboru		osiem	różnych	odcieni)

Certyfikaty:
•	 Raporty	z	badań	współczynnika	pochłanialności	wg	EN	ISO	354

System StoSilent Modular jest dostępny w dwóch wersjach:  
z materiału na bazie  granulatu ze szkła porowatego lub włókien 
poliestrowych. Materiały te charakteryzują się wysokim współ-
czynnikiem pochłaniania dźwięku i zapewniają korzystne warunki 
akustyczne we wnętrzu. 

Korzyści:
• wysoka dźwiękochłonność
• możliwość nałożenia tynku
• płyta akustyczna o grubości 17 mm z dodatkową warstwą 

dźwiękochłonną
• materiał z przetworzonej stłuczki szklanej (granulatu ze szkła 

porowatego)
• wysokiej jakości zestaw zawiesi
• powłoka StoSilent Top do systemu StoSilent Modular 200
• powłoka StoSilent Decor do systemu StoSilent Modular 210
• dowolne kształty w maks. rozmiarze 2,40 m x 1,20 m
• możliwość instalacji jako płyta naścienna

Korzyści:
• wysoka dźwiękochłonność
• płyta akustyczna o grubości 8 mm, z włókna poliestrowego
• wysokiej jakości, wielofunkcyjny profil nośny
• wysokiej jakości zestaw zawiesi
• minimalistyczne wzornictwo o pełnej funkcjonalności
• dźwiękoszczelne elementy wystroju wnętrza
• osiem różnych odcieni
• profil ramy aluminiowy, powlekany proszkowo, RAL 9006, 

matowy
• wykończenie narożnika w postaci kąta prostego 90° 
   lub zaokrąglenia 40 mm
• kształ panelu: prostokątny lub kwadratowy
• możliwość instalacji jako płyta naścienna

StoSilent Modular 300
Rozwiązanie akustyczne z ultra cienkiej płyty włóknowej

StoSilent Modular 200
Rozwiązanie akustyczne z płyt wykonanych z granulatu 
ze szkła porowatego

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych  
zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Sto Sp. z o.o. 
03-872	Warszawa
Tel.	22	511	61	00/02
Fax	22	511	61	01
info.pl@sto.com
www.sto.pl

Adresy	Centrów	Sprzedaży	 
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