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Regufoam® w znanych na całym świecie Wisseloord Studios
Przebudowa i renowacja Wisseloord Studios w Hilversum (w 
Holandii) była jednym z największych i najbardziej ambit-
nych projektów w branży europejskich studiów nagrań. Ich 
powstanie było szeroko komentowane na całym świecie przez 
specjalistyczne magazyny z tej branży.Pomysłodawcami pro-
jektu było trio Ronald Prent, Darcy Propper i Paul Reynolds z 
pełnym wsparciem inwestorów. Ronald Prent i Darcy Propper 
to odnoszący sukcesy, znani inżynierowie dźwięku, którzy 
wraz z innymi inżynierami będą rozwijać swoje pasje zawodo-
we w nowych pomieszczeniach, podczas gdy Paul Reynolds 
zajmie się bardziej aspektami ekonomicznymi.

Wisseloord Studios powstał przed 35 laty w pobliżu Hil-
versum, rozwijającego się miasta mediów i było jednym z 
największych kompleksów studyjnych w Europie. Dzięki 
realizacji nagrań wielu znanych artystów jak Police, Tina 
Turner, Rolling Stones, U2, Michael Jackson i wielu innych 
szybko zdobył światową sławę. Częste zmiany właściciela 
nie sprzyjały jednak modernizacjom, z których z biegiem 
czasu prawie całkowicie zrezygnowano. W 2010 r. powstała 
idea, aby Wisseloord Studios całkowicie unowocześnić 
pod względem technicznym i akustycznym, pozostawiając 
jednak słynne pomieszczenia nagraniowe. Ich fundamenty 
miały zostać zachowane, należało natomiast dokonać kilku 
istotnych ulepszeń oraz przeprowadzić kompletną renowację. 
Trzy główne studia, każde z pomieszczeniem nagraniowym, 
reżyserką itd., znajdują się w trzech sąsiadujących, osobnych 
halach połączonych z resztą budynku i restauracją wspólnym, 
szerokim korytarzem.

Przy przebudowie studio 3 zostało niemal całkowicie 
rozebrane, oprócz podstawowej hali, i zastąpione dwoma, 
dużymi studiami masteringowymi. Reżyserki studiów 1 i 
2 zostały całkowicie rozebrane i zbudowane na nowo, a 
przynależne do nich pomieszczenia nagraniowe całkowicie 
zmienione. Jednocześnie wymieniono całą klimatyzację, 
instalację elektryczną i sprzęt studyjny. Kompleksowy projekt 
studiów wykonany został przez doświadczone biuro projek-
tów pomieszczeń akustycznych jv-acoustics Jochen Veith z 
Brunnthalu koło Monachium.

Ze względu na różne, specyficzne, wysokie wymagania 
odnośnie szumu spoczynkowego, które muszą być spełnione 
w studiach nagrań, zdecydowano się na zastosowanie produk-
tów BSW.
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Wykorzystano je do właściwego posadowienia klimatyzatorów, 
schodów, dużych systemów głośników, jak również do izolacji 
całych powierzchni. Konstrukcja obu reżyserek dźwięku i 
reżyserek masteringowych (pomieszczenia w pomieszczeniu) 
to ściany z pełnej cegły wapienno-piaskowej o grubości 30 cm 
i żelbetowy strop, przy czym na reżyserce 1 i 2 dobudowano 
duże lounge (hol). Cała konstrukcja umieszczona została na 
materiale izolacyjnym Regufoam®, który z kolei wyłożony 
został na nowo wylanej płycie fundamentowej. W pomies-
zczeniach tych, na Regufoam® położono dodatkowo grubą 
płytę podłogową przeznaczoną do pomieszczeń studyjnych, 
podobną do jastrychu pływającego, ale z deskowaniem 
traconym. Tylko w ten sposób można było spełnić wysokie 
wymagania izolacji wibroakustycznej.

Inaczej wyglądała sytuacja w pomieszczeniu nagraniowym 
2. Przy sprawdzaniu fundamentów okazało się, że izolacja 
pomiędzy studiami nie jest wystarczająca. Przenikalność 
akustyczna (odsprzężenie dźwięku) wywołana była płytami 
podłogowymi i piaskiem pod fundamentem hali. Jak poprawić 
izolację dużego pomieszczenia nagraniowego od samego 
gruntu, jeśli nie chce się jednocześnie całkowicie rozbierać 
pomieszczenia? Podjęto więc decyzję, aby podnieść całe 
wewnętrzne pomieszczenie czyli konstrukcję pomieszcze-
nia w pomieszczeniu (ściany i sufit) wraz z wbudowanymi 
elementami akustyki (w sumie ok. 38 ton), rozebrać starą 
płytę podłogową, pogłębić wykop, zbudować nowe funda-
menty uwzględniając przenoszenie obciążenia pomieszczenia 
wewnętrznego, wylać nową, pierwszą płytę podłogową, 
postawić z powrotem wewnętrzne pomieszczenie na odpo-
wiednio wyłożonym podkładzie Regufoam® (przez zmierzenie 
siły na podkładzie), a następnie położyć na nim jastrych 
przeznaczony do pomieszczeń studyjnych. Podjęte środki były 
z pewnością niecodzienne, ale były w tym przypadku najleps-
zym rozwiązaniem i doprowadziły do pełnego sukcesu. 

Uroczyste otwarcie odbyło się w marcu 2012 r. Już w 
pierwszych miesiącach działalności w Wisseloord Studios 
zrealizowano ponownie wiele znaczących nagrań i produkcji 
dźwiękowych. Wytwórnia Wisseloord Studios oraz jej zarządcy 
zdobyli najwyższe uznanie ze strony artystów i inżynierów ze 
Stanów Zjednoczonych, którzy mieli okazję odwiedzić studio 
lub zrealizować już tutaj swoje produkcje, w szczególności za 
niezwykłą jakość, ale również za miłą i przyjazną atmosferę.

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  www.bsw-wibroakustyka.pl

O
nl

in
e 

Ve
rs

io
n‚

 N
ov

em
be

r 
2
0
1
2


