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Siedziba ADAC w Monachium 
W 2003 r., z okazji rocznicy stulecia, niemiecki klub 
samochodowy ADAC postanowił zbudować nową siedzibę 
w stolicy Bawarii, tak aby móc zebrać pod jednym dachem 
wszystkich pracowników rozrzuconych wcześniej w sied-
miu różnych miejscach Monachium. Pierwsze fundamenty 
położone zostały w kwietniu 2007 r., rozpoczynając tym 
samym realizację projektu berlińskich architektów Sauer-
bruch Hutton.

Pięciopiętrowy budynek podstawowy z dominującą ponad 
nim osiemnastopiętrową wieżą liczy około 2 400 stano-
wisk pracy, sale przeznaczone na szkolenia i konferencje, 
na imprezy i przyjęcia, kawiarnię, centrum informatyczne, 
drukarnię oraz inne obszary logistyczne, a także 1 000 
miejsc parkingowych.

Oprócz 90 m wysokości, która powoduje, że jest ona z 
daleka widoczna, wieża ta odznacza się przede wszystkim 
mozaiką złożoną z 1 100 elementów elewacyjnych w 22 
różnych odcieniach żółci i pomarańczy, pokrywającą około 
30 000 m2 szklanej elewacji.

Nowa siedziba ADACu w Monachium oferuje nie tyl-
ko ciekawą architekturę, ale zapewnia również wysoką 
jakość środowiskową. System centralnego ogrzewania jest 
podłączony do około 1 500 m2 paneli fotowoltaicznych, 
zainstalowanych na płaskim dachu podstawowego budynku. 
Ponadto, wymiennik ciepła zaspokaja około 20 % zapotrze-
bowania budynku na energię, dzięki 349 palom energetycz-
nym sięgającym do 37 m głębokości warstwy wodonośnej. 
Do tego, podwójnie przeszklona fasada z żaluzjami od 
wewnątrz chroni budynek przed słońcem i zapobiega gro-
madzeniu się ciepła. Wszystkie te elementy przyczyniają się 
więc do znaczącego zmniejszenia emisji CO2.

Podjęto również specyficzne starania celem zmniejszenia 
hałasu oraz wibracji własnej drukarni. Mieści się ona na 
parterze i produkuje mapy drogowe, ulotki i wszelkiego rod-
zaju druki handlowe. W tym celu wyposażono ją w różnych 
rozmiarów maszyny drukarskie i krajalnice.

Konieczne było więc uwzględnienie izolacji minimalizującej 
drgania powietrza i struktury. W istocie, hałas wytwarzany 
przez maszyny drukarskie może się roznosić wzdłuż struktury 
budynku i negatywnie wpływać na warunki pracy w biurach 
znajdujących się nad drukarnią. Ponadto, kumuluje się 
on z hałasem powodowanym przez przejeżdżające wózki 
podnośnikowe, używane do przewożenia bardzo ciężkich 
ładunków papieru, co postawiło specyficzne wymagania w 
zakresie zaprojektowania podłoża. Oznacza to, że nie można 
było poprzestać na zwykłym oddzieleniu podstawy maszyn 
drukarskich za pomocą izolacji akustycznej.
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Tak więc, aby izolować hałas struktury powodowany ruchem 
ciężkich wózków podnośnikowych, wykorzystano rozwiązanie 
polegające na wylaniu warstwy izolującej nie bezpośrednio 
na podłoże z betonu ale na taśmy warstwy izolującej 
Regupol® BA. Taśmy te, wiązane poliuretanem włókien gu-
mowych i o grubości wynoszącej jedynie 17 mm, posiadają 
współczynnik tłumienia hałasu 26 dB i dopuszczalne 
obciążenie 5 000 kg/m2. Tym samym stanowiły one idealne 
rozwiązanie dla drukarni ADACu. Innym pozytywnym punk-
tem jest ich bardzo niska ściśliwość oraz wysoka zdolność 
odzyskiwania pierwotnego kształtu.

Taśmy Regupolu BA zostały ułożone jedna obok drugiej i 
połączone za pomocą taśmy klejącej, a następnie pokryte 
warstewką polietylenu o grubości 0,2 mm, która nie pozwala 
na to, aby posiadający porowatą strukturę Regupol® BA 
wchłaniał beton warstwy izolującej.

W tym przypadku widoczne są dwa podstawowe zastosowa-
nia produktów Regupol® - jako izolacja całych powierzchni 
podłogowych, a także jako aktywna izolacja wibracyjna 
podstawy maszyn drukarskich.

Produkt BSW
Taśmy do warstwy izolującej Regupol® BA
• Rolki wiązanych poliuretanem włókien gumowych 
• Wymiary: 10 000 × 1 250 × 17 mm
• Zakres temperatur: od   20°C do + 80 °C
• Poziom redukcji hałasu: 26 dB  
• Ściśliwość: 2,0 mm
• Dopuszczalne obciążenie: 5 000 kg/m2

• Klasyfikacja ogniowa: B 2 / klasa E

Dalsze referencje znajdują się 
na naszej stronie internetowej

www.bsw-
wibroakustyka

.pl

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  materiały do pobrania na stronie 
www.bsw-wibroakustyka.pl
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