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Seminář akustika

Seminář akustika

Ve čtvrtek 25. 9. 2008 se konal Seminář akustiky, který je součástí projektu fi rmy Sto – ARK&ART. 
Teoretickou část zaměřenou na problematiku prostorové akustiky vedli odborníci z fi rmy
Soning Praha a.s. – ing. Novák, ing. Moulík a ing. Motl. Účastníci byli seznámeni s teorií prostorové 
akustiky, se zásadami navrhování a s akustickými systémy Sto. Praktickou část vyplnila ukázka 
ohýbaného akustického podhledu StoSilent Robust. Zlatým hřebem semináře byl skleničkový 
koncert Alexandra Zoltána a barmanská show.

Smyslové vjemy navozují náladu a vzbuzují emoce, v tom pravém 
slova smyslu. Optické a akustické podněty nejvíce ovlivňují naše 
pocity a zprostředkovávají podle vjemu pozitivní, ale někdy také 
negativní zážitky. Pohodu umocňují naše vjemy. Kromě vnímání 
sluchem a zrakem může mít na naši pohodu velký vliv i teplota 
v místnosti. Sto nabízí svými akustickými systémy komplexní řešení 
pro stropy i stěny, které umožňují projektantům docílení skvělých 
estetických i akustických dojmů, díky kterým prostory nově ožijí.

Akustické systémy Sto mají následující výhody:
• bezesparý stropní systém až 200 m2
• výborná prostorová akustika až α

w
= 0,85

• četné estetické možnosti ztvárnění pomocí barev a povrchů

[Vyhlášení soutěže ARK&ART]
Akustika roku 2008 – 09

V rámci projektu ARK&ART „Inovace 
ve skutečnosti“ vyhlašujeme soutěž o stavbu 
roku. Proměňte své plány ve skutečnost 
s inovacemi fi rmy Sto.

1. cena: Třídenní prohlídka referenčních 
objektů ve Švýcarsku

Akustické systémy Sto

Mezinárodní společnost Sto
si Vás dovoluje pozvat ve čtvrtek
15. 1. 2009 od 13:00 hod.
na 3. setkání architektů v Brně, 
které bude na téma „Kreativní 
povrchové úpravy“. Na semináři, 
si budete moci fyzicky vyzkoušet 
kreativní práci s materiály Sto.

Těšíme se na Vás!


