
Kiedy liczy się doskonała akustyka w pomieszczeniach:  
ArmaSound w najnowocześniejszym studio telewizyjnym 
Deutsche Welle
Eliminacja niepożądanych hałasów zewnętrznych dzięki zastoso-
waniu ArmaSound RD – prosty i schludny montaż

Liczy niemal tyle lat co Republika Federalna Niemiec: 
Stacja Deutsche Welle została założona ponad 60 lat temu 
jako stacja nadająca w językach obcych. Od tego czasu 
programy emitowane przez Deutsche Welle  docierają 
do słuchaczy na całym świecie. W 1965 roku Deutsche 
Welle rozpoczęła nadawanie kanału telewizyjnego, który 
w 1994 był pierwszym niemieckim serwisem nadawanym 
w Internecie.  Nadawca zatrudnia około 1500 stałych 
pracowników i podobną liczbę wolnych strzelców w 
centrali w Bonn oraz berlińskiej siedzibie.  

Renowacja radiowych i telewizyjnych studiów

W 2012 nadawca przeszedł największe reformy w 
swojej historii. Redukcja kosztów wymusiła zmniejszenie 
liczby radiowych programów oraz konsolidację usług 
telewizyjnych z internetowymi. Reformy obejmowały 
stworzenie działu telewizyjnego w Bonn oraz 
przekształcenie studiów radiowych w telewizyjne. W 
ciągu ośmiu miesięcy prac, w biurowcu Schürmannbau 
będącym siedzibą Deutsche Welle, zbudowano 
najnowocześniejsze studia w Niemczech. Zainwestowano 
trzy miliony euro w studio o powierzchni stu metrów 
kwadratowych, w którym zbudowano ogromną ścianę z 
oświetleniem LED, podłogę w kolorze trawy i wyposażono 
w arsenał świateł i kamer. 
Oprócz projektu wnętrza, w procesie budowy 

decydującym czynnikiem była akustyka pomieszczeń 
studia. Firma Vrljic z Leverkusen od lat zajmująca 
się montażem izolacji dla Deutsche Welle stosuje 
wyłącznie materiały izolacyjne firmy Armacell do 
budowy i konserwacji urządzeń technicznych. W samym 
zeszłym roku firma zużyła prawie 2000 m2 otulin AF/
Armaflex (AF-3 od 12,5 do 19mm) oraz około 2000 m2 
19 milimetrowych płyt AF/Armaflex (zarówno w wersji 
standardowej jak i samoprzylepnej) do prac izolacyjnych 
o rozmaitych zastosowaniach. Dzięki wybranej izolacji 
udało się znacząco zredukować odgłosy pochodzące 
z kanałów wentylacyjnych znajdujących się w studiach 
telewizyjnych, co miało nawet większe znaczenie niż 
właściwości termoizolacyjne zastosowanego materiału. 

Eliminacja niepożądanych odgłosów zewnętrznych 
dzięki wykorzystaniu ArmaSound RD

Kanały wentylacyjne dostarczają do pomieszczeń 
studyjnych świeże powietrze i pomagają w utrzymaniu 
komfortowej temperatury. Jednakże, przepływające 
powietrze może również przenosić niechciane dźwięki, 
a nawet odgłosy rozmów z sąsiednich pomieszczeń. Co 
oczywiste, wszelkie niepożądane dźwięki nie mogą się 
przedostawać do studia telewizyjnego. Dlatego też, . Ivica 
Vrljic zdecydował się zastosować ArmaSound RD 240 
do izolacji kanałów dopływu i odpływu oraz zamontować 

Raport z budowy



sufity napinane redukujące prędkość przepływającego 
powietrza. Akustyczne materiały izolacyjne firmy 
Armacell charakteryzują się doskonałymi właściwościami 
pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. 
ArmaSound RD pozwala na zastosowanie cieńszych 
warstw izolacji w porównaniu do konwencjonalnych 
materiałów izolacyjnych przy zachowaniu wymaganych 
parametrów absorpcji dźwięku. Względnie wysoka 
gęstość materiału i wysoki opór przepływu stanowią 
efektywną barierę przed dźwiękiem. Dodatkową zaletą 
materiału jest to, że jego właściwości wiskoelastyczne 
tłumią rezonowanie i efekt rozchodzenia się dźwięków. 
Około 500 m2 materiału ArmaSound RD 240 o grubości 
20 i 25 mm zamontowano na elementach systemu 
wentylacji. 

Prosty i schludny montaż
Dyrektor zarządzający Ivica Vrljic: “klient, moi pracownicy, 
jak i ja sam byliśmy bardzo zadowoleni z jakości montażu. 
ArmaSound to bezwłóknowa izolacja, odporna na kurz o 
elastyczności porównywalnej z Armaflexem. Ponadto jest 
łatwa w cięciu i montażu. Rezultaty prac nie tylko widać, 
ale i słychać. 
Materiały izolacyjne dostarczył oddział Raab Karcher z 
Düsseldorfu. Deutsche Welle rozpoczęło transmisję z 
najnowocześniejszego studia telewizyjnego z początkiem 
roku – z instalacji wentylacyjnej nie dochodziły żadne 
niepożądane odgłosy. 



Kanały nawiewne i wywiewne montowane są bezpośrednio pod 
sufitem w studio. 

Powierzchnia kanałów została całkowicie obłożona przez 
pracowników firmy Vrljic izolacją ArmaSound RD.

Efektywna ochrona przed hałasem: Znajdujące się w studio kanały nawiewne i wyciągowe oraz elementy sufitu w nowym studio 
telewizyjnym Deutsche Welle, zostały zaizolowane przy użyciu ArmaSound RD.


