
Podložky Silenzio

Ideálne podložky pod 
laminátové podlahy



→  Trvalé vylepšenie priestorového 
a kročajového hluku

Podložkami od spoločnosti EGGER sa trvalo 
výrazne redukuje priestorový a kročajový hluk a 
sú prínosom pre príjemnú akustiku v miestnosti.

Akustika v uzatvorenom priestore Hluk, ktorý 
vzniká napr. pri chôdzi po podlahe v priestore.

Kročajový hluk: Prenosy hluku, ktoré sa 
ďalej odvádzajú cez potery, nosné časti 
stropov a steny. Kročajový hluk sa tak stane 
počuteľným pod susediacimi priestormi.

→  Laminátové podlahy 
s dlhou životnosťou a 
väčším komfortom  
pri chôdzi 
 
Vďaka extrémne vysokej  
pevnosti v tlaku sú podložky  
Egger Silenzio zvlášť vhodné  
pre rôzne laminátové  
podlahy so spojovacím 
systémom Clic. To zabezpečí  
vynikajúcu stabilitu podlahy  
a príjemný komfort pri chôdzi! 

→  vhodná pre podlahové 
vykurovanie (systémy 
na báze teplej vody) 
 
 
silenzio Easy & Duo: Obidve  
tieto podložky pod podlahy  
majú nižší tepelný odpor  
a sú vhodné pre teplovodné  
podlahové vykurovanie. 

→  vhodná pre  
chladné podlahy 
 
 
 
silenzio Thermo: V dôsledku 
tepelnoizolačného účinku 
je táto podložka pod 
podlahy ideálna pre studené 
podklady. Podlaha silenzio 
Thermo nie je vhodná pre 
systémy podlahového 
vykurovania. 

Priestorový hluk – kročajový hluk

Akustika v  
uzatvorenom  

priestore

Laminátová podlaha

Podložka pod podlahy

Kročajový hlukPoter
PE fólia

Podložka pod podlahu je súčasťou systému ukladania a výrazne ovplyvňuje komfort  
a dlhú životnosť laminátovej podlahy. 

Podložky od spoločnosti EGGER boli vyvinuté zvlášť pre ukladanie laminátových podláh a zaručujú ich 
dlhú životnosť. 

Tieto vysokoakostné systémové podložky pod podlahy vám budú veľkým prínosom:

  silenzio Easy

  silenzio Duo

  silenzio Thermo

Podložky pod podlahy pre dokonalú montáž



 

Vynikajúca tlaková stabilita!
pre jednoduché ukladanie 
a viac komfortu pri chôdzi! 

6,5 

t/m²

Rýchle
a čisté ukladanie! 

Easy & Duo
Vhodné pre podlahové vykurovanie 
so systémom na báze teplej vody!

6,5 

t/m²

e

 -16 dB
 -18 dB 
 -18 dB
 -22 dB 

Kročajová nepriezvučnosť

PE pena 2 mm
silenzio Easy
silenzio Duo
silenzio Thermo

silenzio Duo silenzio Thermo silenzio Easy

12,5 m2  5 m2

1 m
12,5 m

0,8 m
6,25 m

1,5 mm 5 mm

E~18 dB

30%
Rλ = 0.039 m²K/W

CS ≥ 150 kPa
SD ≥ 200 m

15 m2

1,25 m
12 m

2 mm

R ~ 0,143 m² × K/W

E~22 dB

- 25 %

CS 90
= 9 t/m2

- 25 %

E~18 dB

< 28°C

CS 110
= 11 t/m2

Pre optimálnu izoláciu
priestorov a proti 
kročajovej nepriezvučnosti!

Ideálne pre podložky pod podlahy
S bezlepidlovým spojovacím 
systémom Clic!

clic

Redukcia hluku pri chôdzi

PE pena 2 mm
silenzio Easy
silenzio Duo 
silenzio Thermo

 -2 %
 -25 %
 -30 %
 -25 %

Tlaková stabilita

PE pena 2 mm
silenzio Easy
silenzio Duo
silenzio Thermo

 11,0 t/m²
 15,0 t/m²

 < 1 t/m²

 9,0 t/m²

Tepelný odpor

PE pena 2 mm
silenzio Easy
silenzio Duo
silenzio Thermo

 0,2 m² K/W
 0,057 m² K/W

 0,039 m² K/W
 0,143 m² K/W
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EGGER Retail Products  
GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19
59929 Brilon 
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

Naše podložky pod podlahy 
sú v súlade s odporúčaniami 
informačného listu EPLF.  
www.eplf.com 

www.egger.com

Servis, poradenstvo a niečo navyše:


