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(TYSKLAND)

 Tilbage til
oversigten

Multifunktionalitet er fremtiden: Schalke Arena er ikke bare et fodboldstadium med 60.683 sæder - arenaen kan på få timer
omdannes til en kæmpehal med plads til topevents af enhver slags. Den nye hjemmebane for FC Schalke 04 stod færdig i august
2001 og er en nyskabelse inden for stadioner: Banen, der måler 118 x 79 meter, kan inden for en halv time tages ud af stadion via
teflonskinner ved blot at trykke på en knap. 

Den nedre sektion af den sydlige tribune kan også flyttes ca. 16 meter ind under den øvre sektion og dermed give plads til tennis, boksning, rockkoncerter,
klassisk musik, musicals og tv-shows. TROX' opgave var at optimere den akustiske isolering af bygningen, eftersom naboer til arenaen havde klaget over
støj.
For at nedsætte støjen og beskytte områdets beboere blev der installeret XKA-lyddæmpere med glasfiberstof og perforeret plade. Absorptionsmaterialet er
bionedbrydeligt og helt uskadeligt. Det er desuden imprægneret med midler til at forhindre forrådnelse og luftfugtighed. Det betyder, at vores produkter er
både miljøvenlige og sikre som følge af anvendelsen af ikke-brændbare materialer i overensstemmelse med DIN 4102 A2. 
Detaljen viser, at installationen af kulisseaktuatorer i den sydlige kurve afhænger af en mobil anordning, så tribunen fortsat kan fungere (se Opgave). At vi
er i stand til at arrangere vores produkter fleksibelt og i overensstemmelse med kundens ønsker, viser de lyddæmpende vægge, der er gjort komplet
transportable. 

De lyddæmpende forhæng fra TROX betyder, at beboerne i området nu kun kan høre de mål, der bliver scoret i Schalke Arena, via radio eller tv. Vores
XKA-100 linjer med lyddæmpere, der passer diskret ind i arenaens overordnede visuelle udtryk, nedsatte faktisk lydstyrken med ca. 10-15 db. Også ved
denne opgave betød vores fleksible og kundeorienterede produkter, at vi opnåede den rette balancering mellem velvære, komfort, økonomiske hensyn og
sikkerhed.
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