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Ääni vaikuttaa meihin. Se kuulostaa nautinnolliselta 
tai voi olla häiritsevää. Joskus haluamme lisätä 

äänenvoimakkuutta ja joskus taas vähentää sitä.
 Naapurisi korvissa kaunis ääni voi sinusta kuulostaa 

melulta. Yksi asia on kuitenkin varma: ääni koskettaa.

Terve ääniympäristö 
kaikkialle, joka päivä

Tilan akustiikka vaikuttaa ihmisiin monin eri tavoin. 
Parafonilla pyrimme joka päivä tarjoamaan sinulle 
työkalut miellyttävän akustisen ääniympäristön 
luomiseen. Valmistamme ääntä vaimentavia 
kivivillaelementtejä luonnollisesti kestävästä ja 
paloturvallisesta materiaalista. Tarjoamme laajan 
valikoiman ääntä vaimentavia elementtejä, alakattoja 
ja seinäratkaisuja useimpiin tiloihin.
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Teollisuus- ja liikuntahallit sekä areenat 
ovat erittäin haastavia ääniympäristöjä.

Nykyään rakennetaan monitoimitiloja, joissa on 
paljon ihmisiä ja erilaisia toimintoja. Tällaisten 
hallien, areenoiden ja sisäleikkipuistojen 
kaltaisissa tiloissa ääniympäristö saattaa olla 
erittäin haastava.

Suurissa ja korkeissa tiloissa tarvitaan yleensä 
tehokasta äänenvaimennusta kattopinnoissa 
ja myös seinissä, jotta tilaan saadaan aikaan 
hyväksyttävä ääniympäristö toiminnan tyypistä 
riippumatta. Jos tilassa oleskelee, keskustelee 
ja/tai työskentelee keskittyneesti paljon 
ihmisiä, tehokas äänenvaimennus on vieläkin 
tärkeämpää.

Parafon Buller - yksinkertainen ja 
kustannustehokas ratkaisu

Olemme jo vuosia sitten luoneet tuoteperheen 
nimeltä Parafon Buller. Se on yksinkertainen ja 
pelkistetty ratkaisu tehokasta äänenvaimennusta 
vaativiin kohteisiin. Parafon Bullerista on 
muodostunut jo klassikko.

• Tiukat äänelle asetettavat vaatimukset: 
korkeat huonetilat akustisine haasteineen.

• Vaativat tilat: äänekäs toiminta, kosteus, 
iskut ja kuluminen.

• Tiukat paloturvallisuusvaatimukset – 
palonkestävät tuotteet mahdollisesti 
palovaarallisille tai alueille, joilla oleskelee 
samanaikaisesti paljon ihmisiä.

• Nopea, helppo ja kustannustehokas asennus.

Seuraavilla sivuilla näet case-esimerkkejä, missä 
Parafon Buller auttoi saamaan äänet kuuluviin 
melun keskeltä.
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CASE-ESIMERKKI: 
Närkefrakt oikealla tiellä

Logistiikkahallit

Närkefrakt on perustettu Ruotsin Örebrossa 
vuonna 1936. Nykyään sen 300 ajoneuvolla 
kuljetetaan rahtia eri puolilla Ruotsia. 
Vaatimukset ovat tiukat; tavarat on kuljettava 
älykkäästi ja niiden on oltava oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. Heidän uusi logistiikkakeskus 
sijaitsee strategisesti E20- ja E18-moottoriteiden 
välissä.

Logistiikkahallissa työntekijät käsittelevät 
tavaroita sujuvasti ja tehokkaasti. Akustiikka ei 
kuitenkaan ollut kunnossa ja sen vuoksi tilan 
melutaso oli noussut aivan liian korkeaksi. 
Tämän ongelman ratkaisuksi valittiin Parafon 
Buller. Levyjen asennuksen jälkeen Närkefraktin 
logistiikkakeskuksen työympäristö koheni 
huomattavasti ja henkilöstön tyytyväisyys kasvoi.

Suunniteltaessa huomioon otettavaa

• Käytä katossa paksuja ja tehokkaita 
äänenvaimentimia.

• Jos alakatto on korkealla, täydennä sitä 
seinävaimentimilla.

• Metallikoteloidut seinävaimentimet, kuten 
Buller Perform, Buller Mesh ja uusi Buller 
Solid kannattaa asentaa enintään 2,3–3 
metrin korkeuteen.

• Asenna levyt mieluiten seinään hieman 
lattialistan yläpuolelle, jotta ne eivät 
vaurioidu ja puhdistaminen on helpompaa.

TUOTE: PARAFON BULLER, 
1200 X 1200 X 50 MM, VALKOINEN
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CASE-ESIMERKKI: Hieno lopputulos 
vähällä vaivalla Squash & Padel 
Centerissä ja Friskis och Svettis -salilla.

Urheiluhallit

Boråsin historiallisesta tehdasympäristöstä 
löytyi 1200 m2 uudet tilat Friskis och Svettis 
-kuntosalille. Tilat otettiin käyttöön vuonna 
2018 ja nykyään paikka toimii suosittuna 
kohtaamispaikkana liikunnan parissa.

Noin vuotta myöhemmin 2019 avasi ovensa 
Lidköping Squash & Padel Center. Padel on 
noussut suureen suosioon ja on eräänlainen 
yhdistelmä tennistä ja squashia.

Sekä Friskis och Svettis -kuntosali että Squash 
& Padel Center valitsivat äänenvaimennukseen 
Parafon Bullerin. Tällä päätöksellä ja vähällä 
vaivalla saatiin aikaan suuri vaikutus. Parafon 
Buller paransi molempien tilojen akustiikkaa 
huomattavasti.

Suunniteltaessa huomioon otettavaa

• Mukauta tila siten, että se luo miellyttävän 
äänitason käyttäjille.

• Panosta alakattoon asennettaviin paksuihin 
äänenvaimentimiin. Parafon Buller 50mm 
tai 100mm voidaan asentaa liimaamalla tai 
mekaanisesti aluslevyllä ja ruuvilla.

• Kokonaisten levyjen asentaminen 
saarekkeiksi nopeuttaa asentamista ja 
pienentää hukkaa.

• Kiinnitä iskunkestävät seinävaimentimet 
käytettävissä oleviin seinäpintoihin. 
Seinävaimentimista on eniten hyötyä, kun ne 
asennetaan tilassa oleskelevien henkilöiden 
korvien korkeudelle.

PARAFON BULLER -LEVYT ON 
ASENNETTU KATTOON SAAREKKEINA. 
SE TEKEE ASENNUKSESTA NOPEAA JA 
HELPPOA.

SQUASH & PADEL CENTER
TUOTE: PARAFON BULLER, 50 MM, VALKOINEN

FRISKIS OCH SVETTIS
TUOTE: PARAFON BULLER, 50 MM, HARMAA
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TUOTE: PARAFON BULLER 1200 X 1200 X 50 MM, VALKOINEN JA MUSTA

CASE-ESIMERKKI: 
Hyvin kontrolloitua ääntä 
Jecko & Jessies -sisäleikkipuistossa

Akrobaattinen koomikkoduo Jecko & Jessie ovat 
saaneet oman sisäleikkipuiston Lidköpingin 
Rörstrand Centeriin. 2000 m2 kokoinen 
leikkipuisto kätkee sisäänsä mm. linnoituksen, 
60 metrin esteradan, 14 liukumäkeä sekä 
monitoimiareenan pallopelien pelaamiseen.

Sisäleikkipuistoissa äänitasot pääsevät 
nousemaan korkeiksi. Siellä kuuluu paljon naurua 
ja ilon kiljahduksia, mutta joskus myös itkua 
ja huutoa. Jecko & Jessie -sisäleikkipuiston 
äänimaisemaa muutettiin miellyttävämmäsi 
asentamalla alakattoon Parafon Buller 
-ratkaisu. Se on asennettu shakkilautakuvioon 
parantamaan akustiikkaa ja samalla se luo tilaan 
leikkisyyttä ja mielikuvituksellisuutta.

PARAFON PALETTE ASENNETTIIN 
JECKO & JESSIES -SISÄLEIKKIPUISTON 
TARJOILUALUEEN YLÄPUOLELLE 
MUSTAAN ALAS LASKETTUUN 
KANTAVAAN RAKENTEESEEN 
RAUHOITTAMAAN PAIKALLISTA 
ÄÄNIYMPÄRISTÖÄ.

Suunniteltaessa huomioon otettavaa

• Luo erityistiloja, joissa on hiljaisempi 
ääniympäristö keskittynyttä työskentelyä, 
yhteistyötä ja keskustelua varten.

• Paranna ääniympäristöä käyttämälla 
alaslaskettua alakattojärjestelmää, joka 
vaimentaa ääntä entistä tehokkaammin.

Sisäleikkipuistot
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Yleiskatsaus asennukseen

RUUVIT JA ALUSLEVYT
Nopea asentaa suoraan palkkikerrokseen. Levyjen väliset 
liitokset voidaan jättää näkyviin. Käytä alustalle tarkoitettua 
eristysruuvia. Aluslevyjä on saatavilla galvanoituina, 
valkoisina ja mustina. Varo kiristämästä ruuvia ja aluslevyä 
liikaa, jotta levy ei vaurioidu tai väänny.

KANTAVA RAKENNE
Melunvaimentimet voidaan asentaa myös alaslaskettuun 
T-24- tai T-35-listajärjestelmään. T-35-profiilit tukevat 
suurempia levyjä paremmin. Listajärjestelmät on 
saatavana myös korroosioluokiteltuina ja ne soveltuvat 
esim. galvanoitujen Buller RPG -levyjen kiinnittämiseen. 
Suosittelemme aina palorei’itettyjä listajärjestelmiä.

ASENNUS LIIMAAMALLA
Helppo ja nopea tapa asentaa akustiikkalevyt useaan eri 
alusmateriaaliin.

HATTUPROFIILI
Asennus hattuprofiileilla mahdollistaa iskunkestävän 
kiinnityksen. Hattuprofiilit saavat aikaan tyylikkään ilmeen 
seinä- ja kattoasennuksiin.

Tuotekatsaus Väri Paksuus Koko

Parafon Buller

Ääntä vaimentava kivivillalevy useisiin 

eri käyttökohteisiin. Luotettava ja 

kestävä klassikko. Kestävä muotoilu ja 

levyn reunoissa pölynsidontakäsittely.

Valkoinen

Luonnonvalkoinen

Harmaa

Musta

30 mm

50 mm

100 mm

1 200 x 600 mm

1 200 x 1 200 mm

Parafon Buller
Solid

Iskuja kestävä, ääntä vaimentava 

kivivillalevy kudotulla pinnalla 

teollisuuteen, urheiluhalleihin, 

lämmitettyihin kellareihin ja muihin 

tiloihin, joissa pinnan viimeistelylle 

ja sileydelle asetetaan vähäisemmät 

esteettiset vaatimukset.

UUSI 

VERSIO - 

Nyt valkoisempi

50 mm

Buller Solid 

-alakatto: 

1 200 x 600 mm

1 200 x 1 200 mm

Buller Solid -seinä: 

1 800 x 600 mm

Parafon Buller
RPG

Iskunkestävä ääntä vaimentava 

akustiikkalevy, kotelo galvanoitua 

tai valkoista rei’itettyä metallilevyä. 

Soveltuu asennettavaksi sekä seiniin 

että kattoon. Vaativiin ympäristöihin.

Galvanoitu 

Valkoinen
50 mm

1 200 x 600 mm

Parafon Buller
Mesh

Vaimentaa melua. Akustiikkalevyn 

ympärillä oleva galvanoitu 

metalliverkko suojaa levyä ja antaa 

samalla struktuuria.

Valkoinen

Luonnonvalkoinen

Harmaa

Musta

50 mm
1 800 x 600 mm
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Parafon® on ROCKWOOL Groupiin  
rekisteröity tavaramerkki.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)

Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa 

asiakaspalvelu@parafon.com 
Puh. 09 8563 5883

www.parafon.com

Youtube.com/Parafon

Linkedin.com/Parafon
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