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Warstwa izolacyjna z Regupolu w studiach RTL w Kolonii
Kolonia, ekonomiczna i kulturalna stolica Nadrenii liczy 
ponad 1 milion mieszkańców i jest z tego względu czwartym 
największym miastem Niemiec. Jej historia liczy prawie dwa 
tysiące lat. Katedra, której budowa rozpoczęła się w 1248 r. 
jest symbolem tego miasta. Jest to trzeci największy kościół 
gotycki w Europie Północnej, a w latach 1880-1884 był 
to nawet najwyższy budynek na świecie. Ale w mieście nie 
brak innych nowszych i godnych uwagi budynków, takich jak 
historyczne hale „Rheinhallen” w dzielnicy Köln-Deutz.

Ten kompleks budynków, które są dzisiaj pod ochroną, został 
zbudowany na prawym brzegu Renu, z inicjatywy ówczesn-
ego burmistrza, Konrada Adenauera. Na międzynarodowej 
wystawie prasy „Pressa” w 1928 r. fasady hal wystawowych, 
które do tej pory się od siebie różniły, zostały przeprojekto-
wane przez głównego architekta miasta, Adolfa Abela.

Osiemdziesięciometrowa wieża oraz hale wystawowe 
zostały zachowane ze względu na ich wartość historyczną w 
momencie przeniesienia Kölnmesse w 2005 r. Jego miejsce 
zajęła RTL, największa komercyjna stacja telewizyjna, w oto-
czeniu tej architektury charakteryzującej się podwieszonymi 
fasadami z cegły. Budynki zostały dosłownie wypatroszone, 
co umożliwiło zbudowanie największego, jednego bloku biur 
w Niemczech, o powierzchni brutto piętra wynoszącej 
160 000 m². Roboty zakończyły się pod koniec 2010 r. 
Odnowione hale Rheinhallen posiadają 14 atriów jak również 
deptak długości 200 metrów, pokryty trawnikiem i publicz-
nie dostępny. Pracuje tutaj około dwóch tysięcy pracowników 
grupy mediów RTL, Vox, SuperRTL oraz NTV, jak również 
grupy Talanx.

Obok bardzo nowoczesnego kompleksu administracyjn-
ego znajduje się również nowy ośrodek produkcji grupy. 
Wszystkie instalacje techniczne znajdują się na parterze i 
na pierwszym piętrze. Za to studia rozciągają się na kilku 
piętrach w zachodniej części budynku. Ze względu na 
strukturę budynku i jego przeznaczenie, szczególną uwagę 
zwrócono na wymagania związane z izolacją dźwiękową 
przestrzeni produkcyjnej zajmującej około 17 000 m² (stu-
dia, miejsca nagrań, pomieszczenia reżyserskie i dla redakcji, 
itd.), zwłaszcza w przypadku dwóch studiów o powierzchni 
250 i 400 m² oraz pomieszczeń komentatorów dzienni-
ków, które musiały być zaprojektowane jako przestrzenie 
dźwiękoszczelne.

Izolacja dźwiękowa i akustyczna stropów oraz ścian jest 
zapewniona dzięki powłokom izolującym oraz elementom 
tłumiącym, gwarantującym tym samym optymalną akustykę 
w pomieszczeniach. W przypadku podłóg, rozwiązanie tech-
niczne zapewniające właściwą izolację minimalizującą efekty 
drgań struktury i powietrza znalezione zostało dzięki
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współpracy z BSW a także z wyspecjalizowanymi planistami. 
Wykorzystano tutaj wypróbowany i przetestowany materiał 
izolacyjny, jakim jest zatwierdzony Regupol® BA. Składa się 
on z wiązanych poliuretanem włókien gumowych w formie 
taśm.

Aby osiągnąć optymalne zmniejszenie odgłosu kroków, 
ułożono jedną na drugiej trzy warstwy taśm elastycznego 
materiału, z których każda ma jedynie 17 mm grubości. 
Wzmocniono je następnie izolacyjnymi matami z włókna 
mineralnego. Wzdłuż ścian ułożono również trzy warstwy 
taśmy Regupolu BA, które obramowują i stabilizują izolację 
centralnej płyty. Izolacja dźwiękowa ścian jest zapewniona 
dzięki taśmie z włókien mineralnych położonej pionowo.
Izolacja ta jest pokryta płytami z włókien drzewnych, 
tworząc w ten sposób podłoże dla warstwy cementu. 
Ponieważ płyty te stanowią warstwę uszczelniającą w sto-
sunku do płynnego cementu, nie było konieczne chronienie 
izolacji dźwiękowej za pomocą folii z polietylenu.

W ten sposób, dzięki takiemu połączeniu stropów i ścian, 
uzyskano dobrze izolowane pomieszczenia, które zapewniają 
optymalne warunki pracy w studiu.

Poza izolacją dźwiękową pomieszczeń, w których prowad-
zone są audycje, sprzęt pomieszczeń technicznych budynku 
został umieszczony w podziemiach na Regupolu BA, co 
gwarantuje doskonałą izolację wibracji.

Bardzo dobre właściwości Regupolu BA – jak np. do-
puszczalne obciążenie wynoszące aż do 5 000 kg/m², 
bardzo słaba ściśliwość, bardzo wysoka udarność, a także 
odporność na temperatury sięgające od - 20°C do + 80 
°C – pozwalają na stosowanie go jako materiał izolujący w 
najróżniejszych obszarach zastosowania.

Produkt BSW

Taśma warstwy izolującej Regupol® BA
-	 Rolki wiązanych poliuretanem włókien gumowych 
- Wymiary: 10 000 × 1 250 × 17 mm
- Odporność na temperatury: od - 20°C do + 80 °C
- Poziom redukcji hałasu: 26 dB 
- Ściśliwość: 2,0 mm
- Dopuszczalne obciążenie: 5 000 kg/m²
- Klasa ognia: 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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