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A manapság egyre jobban 
elterjedt zöldinfrastruk-
túrához csatlakozva az 
árnyékolástechnika területén 
is újdonsággal szolgálunk.

A ‘Krüllung KlimAkustik’ 
nemcsak árnyékolóként, ha-
nem akusztikai hangszigetelő 
elemként is újdonság-
nak számít. A növényzet 
árnyékoló és hangelnyelő 
tulajdonsága már közis-
mert tény, azonban ezek a 
jótékony tulajdonságok most 
egyetlen termékben ötvöződ-
nek.

Ismerje meg a Krüllung 
KlimAkusztik árnyékolástech-
nikai és akusztikai előnyeit:

Az első zöld megoldás az 
árnyékolástechnikában

1
Zajcsillapítás
A növények képezte “rendezetlen felület’, 
valamint az ültetőközeg tömegének követ-
keztében az épületre jutó zajterhelés mértéke 
9 dB-lel csökkenthető zárt lamellák esetén.

4
Komfortérzet javítás
A természet színei, formái, árnyalatai, a 
virágok illata pszichológiai, érzelmi hatást is 
gyakorolnak a szemlélőre. A zöld lamellák 
természetközeli élményt idéznek.

5
Levegőminőség javítása
A nagyvárosok légszennyezettségének 
mértéke jelentősen csökkenhet, különösen 
a szállópor és a légnemű szennyezőanyagok 
tekintetében. 

2
Nyári hővédelem
A növények a külső léghőmérsékletnél 
jellemzően nem melegednek fel jobban, 
míg a növényzet mögötti falszerkezet felületi 
hőmérséklete a léghőmérséklet alatt marad.

6
Biodiverzitás növelése
Az épületek külső héjaként kialakított zöld-
felületek számos állatfaj számára otthonként 
szolgálhatnak, átteleléshez, szaporodáshoz 
optimális környezetet biztosíthatnak.

3
Téli hővédelem
A sugárzásos hőcsere nem az ablak 
üvegezése és a kb. -70 °C hőmérsékletű ég-
bolt között jön létre, hanem a külső üvegezés 
és a növénnyel beültetett lamella között.
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7
Biztonság
A  masszív, fix rozsdamentes acél lamellák 
amellett, hogy növelik a biztonságérzetet, 
mechanikus védelmet nyújtanak.

8
Sötétítés
A nagy felületű lamellák mozgatásával a 
belső térbe jutó fénymennyiség igény szerint 
változtatható.

9
Belátásgátlás
Nem csak egy esztétikus, zöld felület tárul a 
külvilág felé, de a zöld szerkezettel 
védekezhetünk a kíváncsi szemek elől is.
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