
Izolacja akustyczna na wysokim poziomie. 
Schöck Tronsole®.
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Schöck 
Tronsole® typu B

Schöck 
Tronsole® typu F

Schöck 
Tronsole® typu T

Cisza = Komfort.
Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych 
dzięki systemowi Schöck Tronsole®.

Izolacja akustyczna na wysokim poziomie
Klasa izolacji akustycznej budynku to istotne kryterium 
jakościowe dla kupującego i użytkownika mieszkania. 
Dlatego coraz istotniejsze stają się uzgodnienia 
pomiędzy projektantami a inwestorem na temat jakości 
izolacji  akustycznej, która jest wyrażana w formie klas 
ochrony akustycznej. Ważny punkt wyjścia przy ocenie 
poziomu wytłumienia stanowi norma DEGA „Izolacja 
akustyczna w budownictwie mieszkaniowym - 
certyfikat izolacji akustycznej“ oraz przepisy VDI 4100*. 
Poziom przenoszenia dźwięków uderzeniowych z klatki 
schodowej na pozostałe części budynku stanowi istotny 
element świadczący o jakości izolacji akustycznej. 
Dzięki elementom Schöck Tronsole® standardem dla 
schodów staje się III poziom jakości izolacji akustycznej 
zgodnie z VDI 4100 (odpowiadający klasie B w 
klasyfikacji DEGA). W przypadku niektórych produktów 
może zostać nawet osiągnięta klasa A wg. DEGA.

*  DEGA - rekomendacja 103 „Izolacja akustyczna w budownictwie 
mieszkaniowym - certyfikat izolacji akustycznej” (czerwiec 2009), 
VDI 4100 „Izolacja akustyczna w budownictwie naziemnym - ocena i 
propozycje dotyczące podwyższonej izolacji akustycznej” (październik 
2012)

Stopień jakości DEGA VDI 4100 DIN 4109

Porównanie poziomów izolacji akustycznej

Schöck 
Tronsole® typu L

Bardzo dobry A

Dobry B SSt III

Zadowalający C SSt II Podwyższona 
izolacja akustyczna

Wymogi 
minimalne D SSt I Wymogi 

minimalne

Schöck Tronsole®
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Schöck  
Tronsole® typu Q

Schöck  
Tronsole® typu Z

Czy to bieg schodów, czy spocznik: Kto chce uporać się z problemem odgłosów dźwięków uderzeniowych, ten musi 

uwzględnić wszystkie elementy i połączenia występujące na klatce schodowej. Najłatwiej i najbezpieczniej można 

tego dokonać stosując kompleksowe rozwiązanie  - takie jak system izolacji akustycznej Schöck Tronsole®. Po prostu 

zwróć uwagę na „Niebieską linię” izolacji akustycznej.

Kompletny system - liczne korzyści dla Ciebie
Przy izolacji akustycznej klatek schodowych postaw na 
Schöck Tronsole® i uzyskaj widoczne korzyści.

  Prosty montaż bez mostków akustycznych
  Dzięki temu, że produkty Schöck Tronsole® są 

gotowe do montażu, unika się błędów na budowie 
lub zakładzie prefabrykacji. „Niebieska linia” izolacji 
akustycznej to pewność i bezpieczeństwo.

   System kompletny - pasujący do każdych 
schodów.

  Dokładnie dopasowane do siebie warianty 
elementów Schöck Tronsole® zapewniają efektywną 
izolację akustyczną bez względu na funkcję 
budynku i to w przypadku wszystkich schodów 
prostych jak i zabiegowych.

  Pewność projektowania
  Elementy systemu izolacji akustycznej  Schöck 

Tronsole® typu T, Q, F, Z posiadają aprobatę 
techniczną wydaną przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Dane zawarte w aprobacie pozwalają 
na  większe bezpieczeństwo w fazie projektowania.
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Dopasowany do Twoich wymagań.
Paleta produktów.

Schöck Tronsole® typu T
Służy do oddzielenia akustycznego biegu schodów od 
spocznika. Bieg schodów jak i spocznik może zostać 
wykonany jako monolityczny lub dostarczony w 
formie prefabrykowanej.

Oddzielenie akustyczne 
dzięki zastosowaniu podpór 
elastomerowych Schöck 
Elodur®, które pozwalają na 
uzyskanie efektywnej izolacji 
akustycznej. 

Prosty profil umożliwia łatwe 
rozszalowanie elementów 
żelbetowych zarówno w 
zakładzie prefabrykacji jak i 
wykonywanych na budowie.

Prosty montaż dzięki 
dostarczonym listwom 
montażowym do 
bezpośredniego mocowania 
do szalunku.
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Przyszłość efektywnej izolacji akustycznej ma kolor niebieski: Schöck Tronsole® z optymalną funkcjonalnością i 

wyjątkowymi właściwościami produktu. Niezależnie od zastosowanych wariantów systemu Schöck Tronsole® możesz 

liczyć na efektywne wytłumienie dźwięków uderzeniowych, prosty montaż oraz optymalne możliwości łączenia.

Oddzielenie akustyczne dzięki 
zastosowaniu podpór elastomerowych 
Schöck Elodur®, które pozwalają 
na uzyskanie efektywnej izolacji 
akustycznej.

Schöck Tronsole® typu B
Służy do oddzielenia akustycznego prefabrykowanego 
biegu schodów od płyty fundamentowej/stropowej. 
Bieg schodów może być wykonany jako monolityczny 
lub prefabrykowany.

Prosty montaż dzięki 
zintegrowanym taśmom 
montażowym przyklejanym do 
prefabrykatu, bez konieczności 
przeprowadzania innych prac.

Schöck Tronsole® typu F
Służy do oddzielenia akustycznego prefabrykowanego 
biegu schodów od spocznika lub stropu.   
Bieg schodów jak i spocznik może zostać  
wykonany jako monolityczny  
lub dostarczony w formie  
prefabrykowanej.

Zawiasy klipsowe 
zapewniające stabilność 
formy i prosty montaż.

Prosty montaż dzięki 
zintegrowanym taśmom 
montażowym przyklejanym do 
prefabrykatu, bez konieczności 
przeprowadzania innych prac.

Oddzielenie akustyczne 
dzięki zastosowaniu podpór 
elastomerowych Schöck 
Elodur®, które pozwalają 
na uzyskanie efektywnej 
izolacji akustycznej.



Dopasowany do Twoich wymagań.
Paleta produktu.
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Schöck Tronsole® typu Z
Służy do oddzielenia akustycznego spocznika 
od ścian klatki schodowej. Spoczniki mogą być 
wykonane jako monolityczne lub w pełni 
prefabrykowane. Ściany klatki schodowej 
mogą być murowane lub żelbetowe.

Efektywne oddzielenie 
akustyczne dzięki podporom 
elastomerowym Schöck 
Elodur®. 

Ramka zamykająca wokół 
całego elementu pozwalająca 
na wykonanie połączenia bez 
mostków akustycznych.

Element nośny - kosz 
zbrojeniowy z dystansami 
pozwalającymi na bezpieczny 
i prosty montaż.

Tylko jeden produkt dla 
spoczników  monolitycznych  
i prefabrykowanych.

Schöck Tronsole® typu Q
Służy jako punktowa podpora z oddzieleniem 
akustycznym pomiędzy schodami 
zabiegowymi a ścianą klatki schodowej. 

Poszerzony zakres 
zastosowania możliwy 
również w przypadku dylatacji 
o szerokości do 100 mm.

Obrotowy element nośny, 
dopasowuje się do nachylenia 
biegu schodów i ułatwia 
montaż.

W pełni zintegrowany oraz 
poprawnie ustawiony pręt 
podwieszający na tulei -  dla 
większego bezpieczeństwa i 
łatwiejszego montażu.

Efektywne oddzielenie 
akustyczne dzięki podporom 
elastomerowym Schöck 
Elodur®. 
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Schöck Tronsole® typu L
Służy do wykonania szczelin bez mostków  
akustycznych pomiędzy biegiem schodów lub 
spocznikiem a ścianą klatki schodowej. Można go 
stosować przy elementach wykonywanych jako 
monolityczne  lub prefabrykowane.

Taśma montażowa 
umieszczona na całej 
powierzchni zapewniająca 
prosty, szybki i bezpieczny 
montaż.

Dostępny również jako 
zestaw, który zestaw składa 
się z 15 elementów Tronsole® 
typu L, taśmy klejącej, nożyka 
i ołówka budowlanego, co 
ułatwia prace montażowe.

Nowe wysokości 420 
mm oraz 250 mm, by 
uzyskać zoptymalizowane 
dopasowanie do najczęściej 
stosowanych grubości 
biegów schodów i płyt 
spocznikowych. 
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Montaż bez mostków. 
Pewna izolacja akustyczna.
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System izolacji akustycznej Schöck Tronsole® to rodzaj opakowania dla schodów, dzięki któremu nie występują 

mostki akustyczne. W porównaniu ze skomplikowanymi indywidualnymi rozwiązaniami na placu budowy system 

Schöck Tronsole® pozwala uniknąć błędów montażowych. „Niebieska linia” izolacji akustycznej to pewność i 

bezpieczeństwo.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.
Elementy Schöck Tronsole® typu F, B i L są przyklejone 
na stałe, przez co nie ma konieczności wykonywania 
dodatkowych prac przy schodach. Dzięki nim zostaje 
zredukowane ryzyko zniszczenia izolacji podczas 
wstawiania schodów.

Prosta kontrola montażu.
To czy po montażu nie dochodzi do powstawania 
mostków akustycznych można łatwo skontrolować. 
Gdy widoczna jest niebieska linia wokół całych 
schodów oznacza to, że elementy Schöck Tronsole® 
zostały właściwie zamontowane. Czyli zapewniono 
optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych.

Prosty montaż bez mostków akustycznych.
Montaż elementów Schöck Tronsole® jest prosty 
zarówno w zakładzie prefabrykacji jak na palcu 
budowy. Dzięki krótkim czasom montażu i 
zoptymalizowanemu przebiegowi procesów 
budowlanych nie dochodzi do powstawania mostków 
akustycznych, a wykonywanie schodów przebiega 
szybko.
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Cicha innowacja. Schöck Elodur®.
Schöck Elodur® jest nowo opracowaną podporą 
elastomerową i stanowi istotny element składowy 
elementów Schöck Tronsole®. Dzięki prowadzonym 
pracom rozwojowym nad recepturą oraz nowemu 
kształtowi zoptymalizowano skuteczność 
wytłumienia dźwięków uderzeniowych elementem 

Schöck Tronsole® . W porównaniu do zwykłych 
podpór stosowanych do tłumienia dźwięków 
uderzeniowych, izolacja akustyczna Schöck Tronsole® 
osiąga wartości lepsze o około 10 dB  również przy 
większym obciążeniu. Odpowiada to mniej więcej 
połowie subiektywnie słyszalnej głośności.

Nowo opracowana podpora elastomerowa Schöck Elodur® osiąga wysoką skuteczność wytłumienia akustycznego również przy dużym obciążeniu.

Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych.
Przetestowane przy użyciu nowej metody badawczej.

Porównanie skuteczności wytłumienia akustycznego uzyskiwanego przy zastosowaniu konwencjonalnej podpory izolującej z nowym elementem Schöck 
Tronsole® .

Poprawa poziomu wytłumienia odgłosów kroków

Konwencjonalne 
podpory 

izolacji akustycznej

Schöck Tronsole® z 
Schöck Elodur®

> 10 dB* *  Odpowiada mniej więcej zmniejszeniu 
  o połowę słyszalnej głośności.

30 dB

20 dB
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Dzięki metodzie prognostycznej HfT można dla każdego rodzaju Schöck Tronsole® wyliczyć dla konkretnego 
budynku spodziewany poziom wytłumienia akustycznego. Więcej informacji o metodzie badawczej na stronie  
www.schock.pl/tronsole.

Standardowa metoda badawcza. 
Schody, które nie zostały właściwie oddzielone 
akustycznie, stanowią uciążliwe źródło hałasu w 
szczególności w domach szeregowych, domach 
wielorodzinnych czy kompleksach biurowych. Do tej 
pory brakowało jednak znormalizowanej metody 
badawczej służącej do oznaczania poziomu 
wytłumienia który dają elementy izolacji akustycznej 
schodów.

Wyższa Szkoła Techniczna w Stuttgarcie 
zaproponowała nową metodę badawczą, 
opracowaną specjalnie do oznaczania poziomu 
wytłumienia dźwięków uderzeniowych przez 
elementy izolacji akustycznej na schodach 
żelbetowych. Wszystkie typy Schöck Tronsole® 
zostały przetestowane z użyciem nowej metody 
badawczej.

A to są wyniki tych tekstów:

Typ Schöck Tronsole® ∆Lw ** ∆Ln,w * L' n,w,Progn. 

typ F-V1 ≥ 40 dB ≥ 32 dB ≤ 33 dB

typ B-V1 ≥ 40 dB ≥ 32 dB ≤ 33 dB

typ T-V4 ≥ 39 dB ≥ 31 dB ≤ 34 dB

typ Q ≥ 38 dB ≥ 30 dB ≤ 34 dB

typ Z ≥ 36 dB ≥ 27 dB ≤ 38 dB

∆Lw** : Redukcja odgłosów dźwięków uderzeniowych w obrębie biegu / spocznika schodów dzięki zastosowaniu elementów Schöck Tronsole® 
∆Ln,w* : Redukcja odgłosów dźwięków uderzeniowych dla elementu Schöck Tronsole®
L´n,w, Progn. :  Poziom wytłumienia odgłosu na typowej klatce schodowej w domu wielorodzinnym obliczony przy użyciu nowej metody prognostycznej   
 Wyższej Szkoły Technicznej w Stuttgarcie (ściana klatki schodowej 24 cm murowana, ściany obok wejścia 117,5 cm murowane, klasa 2,0)
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