HANGSZIGETELŐ RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
PHONESTAR

TECSOUND

ISOTEX

HALLTEX

HANNO

Gyártás helye

Magyarország

Spanyolország

Észtország

Finnország

Németország

Magyar disztribútor

van, több éves
tapasztalattal

nincs

van, több éves
tapasztalattal

van, több éves
tapasztalat

van, több éves
tapasztalat

Disztribútor
megbízhatósága

profi, megbízható,
Bisnode AA minősítésű
cég

nincs magyar disztribútor megbízható

megbízható

megbízható

CE minősítés

van

nincs feltüntetve

nincs feltüntetve

van

nincs feltüntetve

Elérhetőség

azonnali szállítás,
raktárról

beszállítónak nincs
raktáron, 3 hetes
szállítási idő

azonnal vagy rövid
szállítási határidővel

azonnal vagy rövid
szállítási határidővel

azonnal vagy rövid
szállítási határidővel

Mérési eredmény

mérési jegyzőkönyvek a
beépítés utáni javulásról

nincsenek hiteles mérési
eredmények az anyag
hatékonyságáról a
beépítés után

nincs hiteles
jegyzőkönyvvel
alátámasztott mérési
eredmény

mérési jegyzőkönyvek

mérési jegyzőkönyvek

Referencia

rengeteg valós,
dokumentált, lakossági
és ipari referencia

nincs információ

vásárlói hozzászólás

vásárlói hozzászólás

valós, igazolt referenciák

Szakembergárda

a gyártó saját brigáddal
végzi a beépítést

nincs információ saját
beépítő brigádról

tudnak kivitelezőt
ajánlani

nincs információ saját
beépítő brigádról

nincs információ saját
beépítő brigádról

Javulási eredmények

nagyon jó javulási
eredmények,
laboratóriumi
léghanggátlás:
28-36 dB
Rendszerben:
8-64 dB

silány javulási
eredmények vannak
feltüntetve a
katalógusukban is:
2-11 dB az anyag
beépítése után

Laboratóriumi
léghanggátlás:
22 dB

Laboratóriumi
léghanggátlás:
22 dB

kb. 26 dB

Felhasználási terület

padló, fal, mennyezet,
kültéri, speciális

padló, fal

padló, fal, mennyezet

fal

padló, fal, mennyezet,
speciális

PHONESTAR
Méret és tömeg

1250x625x10 mm
15 kg/ m2

TECSOUND
800x1220 mm
2
7 kg / m

ISOTEX
5800x2700x12 mm
2
3,8kg / m

HALLTEX

HANNO

3000x580x12 mm
súly nincs megadva

5 mm vastag
2
4kg / m

1250x625x15 mm
2
20 kg / m
Anyaga

homokkal töltött méhsejt
szerkezetű karton

Beépítés

Garancia

mesterséges polimer

farostlemez, papír

farostlemez

polietilén, gumi

gyors, egyszerű szerelés bonyolult időigényes
szerelés a gipszkarton
rétegek közé

egyszerű

nem túl egyszerű

egyszerű

3 év garancia a
beépítési minőségre

szállítási sérülésre van
garancia

nincs információ

nincs információ

nincs információ

Nettó ár

3 800 - 4 500 Ft / m2

4 015 – 6 692 Ft / m2

3 800 – 7 300 Ft / m2

4 900 – 9 300 Ft / m2

7 680 Ft / m2

Bruttó ár

4 826 – 5 715 Ft / m2

5 100 – 8 500 Ft / m2

4 826 – 9 271 Ft / m2

6 223 – 11 811 Ft / m2

9 754 Ft / m2

