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Protecția fonică are tradiție 
îndelungată la Forster.

Evoluţiile ce stabilesc trenduri 
în domeniu, precum și soluţiile 
inovatoare cu reducere maxi-
mizată a zgomotului, constituie 
baza pentru succesul produselor 
noastre. Produsele patentate, 
colaborarea cu experţi, 
universităţi, laboratoare de tes-
tare și afi lieri la diverse asociaţii 
profesionale constituie baza 
pentru sistemele personalizate 
de protecţie fonică, care res-
pectă standardele și cerinţele 
internaţionale.

Compania de familie Forster, 
înfi inţată în anul 1956, poate privi 
deja în urmă la o experienţă de 
peste 40 de ani în producţia de 
panouri pentru protecţie fonică.
Cu competenţă și know-how, 
Forster a proiectat și a pus în 
valoare dezvoltarea protecţiei 
fonice rutiere și feroviare.



Măsurile de protecţie împotriva zgomotului devin 
indispensabile în zonele de trafi c stradal. Peste tot 
unde se întâlnesc rute de trafi c aglomerat lângă 
zone rezidenţiale, utilizarea unei perete antifonic 
este necesară și utilă. Panourile din aluminiu s-au 
dovedit cele mai bune.

Sistemele de protecţie fonică FONOCON Road 
oferă nu numai un grad ridicat de fl exibilitate și 
posibilităţi variate de utilizare, ci vă facilitează și 
punerea în practică a proiectelor personalizate.

Protecția fonică în zonele 
de trafi c stradal
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•  Izolaţia fonică excelentă și capacitatea 
 de absorbţie a sunetului
•  Atractive din punct de vedere vizual
•  Suprafaţă omogenă
•  Posibilitatea de confi gurare individuală
•  Pot fi  combinate cu alte materiale
•  Greutate proprie redusă
•  Respectă toate standardele și directivele 
•  Certifi cat CE
•  Rezistente la îngheţ și la salinitatea rutieră
•  Nu necesită mentenanţă
•  Costuri scăzute pe durata ciclului de viaţă

Avantaje:
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Variantă constructivă: 
Refl ectant pe ambele părţi; disponibil, de asemenea, în 
variantă constructivă cu acoperire a stâlpilor de susţinere.

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 dB (B3)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic

Element de protecție fonică
Refl ectant

Elemente pentru sectorul de drum

Element arcuit
Capacitate mare de absorbție

Variantă constructivă: 
Capacitate mare de absorbţie pe o parte. Instalare în 
stâlpi metalici încovoiaţi cu fl anșă înșurubabilă.

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 dB (B3)
Absorbţia sunetului DL

α
 = min. ≥ 8 dB (A3)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic

Variantă constructivă:
Capacitate mare de absorbţie pe o parte sau pe ambele 
părţi, cu suprafaţa de absorbţie înclinată spre faţă;
Varianta standard cu acoperire a stâlpilor de susţinere.

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = DLR = 25 – 26 dB (B3)
Absorbţia sunetului DL

α
 = 12 dB (A4)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic

Element Delta Top/element Delta
Capacitate mare de absorbție

Informaţii acustice conform EN 1793-1 și -2

Variantă constructivă:
Capacitate mare de absorbţie pe o parte sau pe am
bele părţi. Toate tipurile sunt disponibile în trei variante 
de izolare fonică și în variantă constructivă ce acoperă 
stâlpii de susţinere.

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 – 31 dB (B3)
Absorbţia sunetului DL = 8 –12 dB (A3-A4)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic

Element de protecție fonică
Capacitate mare de absorbție

®
Road 
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Panourile din aluminiu 
sunt potrivite pentru 
construcţii pe orizontală 
și pe verticală. Materi-
alul de fi xare este ales 
în funcţie de aplicaţie. 
În cazul în care supor-
tul de montare este 
inegal și la pereţii din 
piloţi foraţi, se vor folosi 
substructuri de fi xare 
corespunzătoare.

Panouri
Cu instalare pe orizontală sau verticală

Variantă constructivă: 
Capacitate mare de absorbţie

Aluminiu, vopsit în camp electrostatic

Absorbţia sunetului DL
α
 = min. 12 dB (A4)

Variantă constructivă: 
Refl ectant, în funcţie de dimensiune, cu sau fără bară 
mediană

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 26 - 33 dB
(în funcţie de tipul de sticlă respectiv)

Cadru din aluminiu, vopsit in camp electrostatic, toate 
materialele transparente pot fi  realizate conform stan-
dardelor.

Grosimea sticlei: min. 12 mm până la 20 mm

Sticlă acrilică cu fi re de poliamidă turnate sau cu 
imprimare serigrafi că, la alegere.

Element combinat cu sticlă
Standard

Elemente pentru sectorul de drum

Informaţii acustice conform EN 1793-1 și -2

®
Road
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Confi gurate cu protecție fonică
De înaltă calitate și atractive

Cu noul elementul de vârf de la Forster, pereţii 
fonoabsorbanţi pot fi  folosiţi și pentru protecţia 
mediului. Pe de o parte, panourile protejează de 
zgomot, și pe de altă parte, acestea pot servi ca 
o substructură pentru acumulatori de energie 
ecologici. Panourile fonoabsorbante existente 
pot fi  modernizate prin înlocuirea elementelor 
individuale sau prin înălţarea peretelui.

Cu proceduri de imprimare digitală putem aplica 
fotografi i, elemente grafi ce sau simboluri direct pe 
elementele de protecţie fonică. Fie că este vorba 
de integrarea în peisaj, de publicitate sau de un 
design creativ - protecţia fonică devine un element 
de design integrat.

Cu elementul DELTA de la Forster se pot pune ac-
cente suplimentare în confi guraţia panoului pentru 
protecţie fonică. Alături de efectele spaţiale și 
posibilităţile de confi gurare, efectele pozitive acus-
tice devin benefi cii suplimentare.

Panouri imprimate pentru protecție 
fonică

Elemente Delta

Fotovoltaice
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Protecția fonică se îmbină cu design-ul 
Idei noi pentru protecția fonică

Această soluţie inovatoare își atinge efectul prin 
propria formă, design-ul reprezintă peretele în sine. 
Stâlpii metalici, care sunt îndoiţi la diferite înălţimi, 
de două ori, reprezintă sistemul de bază. Din acești 
stâlpi de sistem, ce pot fi  montaţi în jurul axei lor 
longitudinale și transversale, rezultă o multitudine 
de posibilităţi de combinare pentru spaţiile dintre 
acestea. Elementele speciale de tip 2Fold® din alu-
miniu și sticlă pot umple aceste spaţii, cu 3 forme: 
dreptunghi, triunghi și paralelogram.

2FOLD®
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Protecție fonică pentru calea ferată

Trenurile se deplasează din ce în ce mai rapid, iar 
panourile pentru protecţie fonica devin tot mai 
înalte și mai apropiate de calea ferată. Folosind 
FONOCON Rail, Forster a răspuns la aceste
cerinţe și poate fi  folosit pentru toate aplicaţiile 
din reţeaua de trasee feroviare deservită de 
operatorul naţional feroviar, oferind sisteme de 
protecţie fonică adecvate și economice. 

®
Rail
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Sistemele de protecţie fonică FONOCON Rail 
pot fi utilizate în toate zonele de cale ferată.
Oferim elemente de protecţie fonică pentru 
utilizare în aer liber, în gări, ca învelișuri din panouri 
în tuneluri și la lucrări de adâncime, precum și 
soluţii pentru poduri și construcţii speciale.

• Nivel ridicat de stabilitate
• Confi gurare individuală
• Combinaţii cu suprafeţe transparente
• Sortiment vast de accesorii
• Montaj rapid şi ușor
• Siguranţă prin posibilitate rapidă de acces
• Aprobat pentru liniile de mare viteză
• Sistem integrat de împământare

Principalele lor avantaje:

Aplicații feroviare



În domeniul feroviar, Forster a transpus cele mai ridi-
cate standarde tehnice pentru elementele clasice 
de protecţie fonică din aluminiu și la sistemele trans-
parente, la învelișurile din panouri pentru protecţie 
fonică, și la ușile de serviciu.

12

Protecție fonică completă 
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Rail
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Învelișuri de panouri pentru protecţie 
fonică cu capacitate mare fonoabsorbantă

Învelișurile de panouri pentru protecţie fonică cu 
capacitate mare fonoabsorbantă sunt folosite 
pentru cele mai înalte solicitări în zona tuneluri-
lor și sunt potrivite pentru liniile de mare viteză. 
Verifi care simplă a construcţiei prin gurile de aer 
din spate, precum și capacitate îmbunătăţită 
de verifi care prin elementele de fi xare vizibile și 
liber accesibile.

Avantaje:

• Pentru cele mai ridicate cerinţe din domeniul 
tunelurilor 

• Potrivite pentru liniile de mare viteză 
• Stabilitate dinamică înaltă
• Verifi care simplă a construcţiei (control vizual)
• Posibilitate de verifi care îmbunătăţită 

(la verifi cările periodice)
• Dezasamblare și reasamblare ușoară a 

panourilor individuale



Element de protecție fonică
Capacitate mare de absorbție

Element transparent de protecție 
fonică feroviară 

Variantă constructivă:
Capacitate mare de absorbţie pe o parte sau 
pe ambele părţi

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 – 31 dB (B3)
Absorbţia sunetului DL

α
 = 12 dB (A4)

Aluminiu, vopsit în camp electrostatic

Plăci opţionale de împă-
mântare pentru împămân-
tarea feroviară a elemen-
telor de protecţie fonică.

Variantă constructivă:
Refl ectant

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 26 - 33 dB
(în funcţie de tipul de sticlă respectiv)

Aluminiu, vopsit în camp electrostatic
Materiale transparente:
Plexiglas Soundstop XT; GS; GSCC; Sticlă de siguranţă 
laminată VSG;
Grosimea sticlei: 15 - 20 mm

Elemente pentru calea ferată

Rezonator sunet

Informaţii acustice, conform EN 1793-1 și 2, indice de difracţie a sunetului conform EN 1793-4 și EN 16272-4

Element atașabil cu rezonator λ/4

Indice de difracţie a sunetului – diferenţa DLRrDI, SITU = 2 dB

Execuție: 
Capacitate mare de absorbţie pe o parte sau 
pe ambele părţi

amortizarea zgomotului aerian DLR = 25 – 26 dB
absorbţia sunetului DL

α
 = 12 dB (A4)

Aluminiu, vopsit în camp electrostatic
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Învelișurile de pereţi cu capacitate mare fonoa-
bsorbantă sunt utilizate pentru cele mai ridicate 
solicitări din zona tunelurilor. Opţional, este posibilă 
versiunea cu sistem integrat de împământare.

Panouri: Aplicarea în structuri orizontale și verticale

Variantă constructivă: 
Capacitate mare de absorbţie

Absorbţia sunetului DL
α
 = 11 dB (A4)

Aluminiu, vopsit în camp electrostatic

Măsurile de protecţie fonică sunt adesea un 
subiect sensibil pentru operatori de căi ferate și 
rezidenţii ce locuiesc de-a lungul liniilor de cale 
ferată. Sistemul inovator de protecţie fonică Noise 
Breaker oferă noi posibilităţi pentru a pune în 
practică măsuri efi ciente de protecţie fonică. În 
special în zonele în care, din lipsa de spaţiu sau 
din cauza accesibilităţii difi cile, protecţia fonică 
convenţională este difi cilă și posibilă doar cu 
un foarte mare efort, sistemul de pereţi ce pot 
fi  montaţi aproape de calea ferată și care au o 
înălţime redusă, oferă noi oportunităţi.

Elemente pentru calea ferată

Link spre video
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Instalaţiile de răcire, generatoarele de curent elec-
tric și alte surse de zgomot operaţional duc la o inco-
modare considerabilă a rezidenţilor, angajaţilor și vi-
zitatorilor. FONOCON Urban - elemente de protecţie 
fonică oferă și în aceste domenii o protecţie efi ci-
entă. Prin adâncimea redusă de exploatare, gre-
utate proprie redusă, fl exibilitatea în alegerea de 
culori disponibile și structură modulară, elementele 
de protecţie fonică din aluminiu sunt ideale pentru 
protecţia obiectivului împotriva zgomotului.
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Protecția fonică în industrie

Protecție fonică în sectorul municipal

•  Protecţie fonică și vizuală
•  Creșterea valorii și asigurarea locaţiei 
•  Nu necesită mentenanţă
•  Este posibilă instalarea proprie
•  Sunt economice, din cauza duratei 

mari de viaţă
•  Personalizare și adaptare la mediu 
•  Permite combinarea cu elemente transparente
•  Creșterea calităţii vieţii
•  Protejează sfera privată

Principalele avantaje:

®
Urban
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Protecția fonică în 
sectorul privat

Liniștea între cei patru pereţi proprii devine din 
ce în ce mai des un lux. Mai ales în cazul în care 
mediul înconjurător se schimbă peste ani în așa 
fel, încât măsurile constructive împotriva zgo-
motului, devin imperios necesare. Sistemele de 
protecţie fonică din aluminiu de la Forster oferă 
și în acest caz soluţia potrivită și pot fi  confi gu-
rate și atractiv, din punct de vedere optic, prin 
elemente de confi gurare individuale.
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Variantă constructivă:
Refl ectant pe ambele părţi

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 dB (B3)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic

Variantă constructivă: 
Capacitate mare de absorbţie pe o parte cu perete 
posterior închis. Șipcile din lemn de pin sunt aranjate fi e pe 
orizontală, fi e pe verticală, la alegere.

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 dB (B3)
Absorbţie sunetului DL

α
 = ≥ 8 dB (A3)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic;
La alegere lemn de pin tratat termic sau impregnat 
sub presiune.

Variantă constructivă:
Capacitate mare de absorbţie pe o parte sau pe 
ambele părţi.

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 – 26 dB (B3)
Absorbţie sunetului DL

α
 = ≥ 8 – 12 dB (A3-A4)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic

Element din aluminiu-lemn
Capacitate mare de absorbție pe o parte cu perete posterior închis 

Element de protecție fonică
Capacitate mare de absorbție

Element de protecție fonică
Refl ectant

Elemente pentru sectorul municipal

Informaţii acustice conform EN 1793-1 și -2

®
Urban
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Variantă constructivă: 
Capacitate mare de absorbţie pe o parte cu perete 
posterior absorbant

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 25 dB (B3)
Absorbţia sunetului în partea frontală DL

α
 = ≥ 8 dB (A3)

Absorbţia sunetului în partea posterioară DL
α
 = 4 dB

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic;
La alegere lemn de pin tratat termic sau impregnat 
sub presiune.

Variantă constructivă: 
Refl ectant 

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 26-33 dB 
(în funcţie de tipul de sticlă respectiv)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic;
Toate materialele pot fi  transparente și conforme cu 
standardele.
Grosimea sticlei: Sticlă acrilică de min. 12 mm până la 
20 mm cu fi re de poliamidă turnate sau cu imprimare 
serigrafi că.

Variantă constructivă: 
Refl ectant

Izolarea zgomotului transmis prin aer DLR = 26-33 dB 
(în funcţie de tipul de sticlă respectiv)

Aluminiu, vopsit in camp electrostatic;
Toate materialele pot fi  transparente și conforme cu 
standardele.
Grosimea sticlei: Sticlă acrilică de min. 12 mm până la 
20 mm cu fi re de poliamidă turnate sau cu imprimare 
serigrafi că.

Element din aluminiu-lemn
Capacitate mare de absorbție pe o parte cu perete 
posterior absorbant

Element de combinație cu sticlă
Cu centură superioară în forma de U

Element de combinație cu sticlă
Cu centura superioară și inferioară

Elemente pentru sectorul municipal

Informaţii acustice conform EN 1793-1 și -2

®
Urban
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Completări ale sistemului

Elementele de acces direct pentru întreţinere sau 
posibilităţile de evacuare cresc siguranţa feroviară 
și rutieră. Aceste uși și porţi îndeplinesc aceleași 
cerinţe ridicate de protecţie împotriva zgomotului 
ca și panourile de protecţie fonică. Folosirea de 
culori diferite creste capacitatea de recunoaștere 
a acestora și indică posibilităţile de evacuare. Pa-
nourile de colţ pentru semnalizarea căilor de eva-
cuare și pentru marcarea ușilor de evacuare sunt 
de asemenea incluse în gama de produse Forster.

Ușă de serviciu și de evacuare, 
semnalizatoare pentru căile de 
evacuare

Destinată pentru zonele unde este necesar un 
drum de acces pentru vehicule. Datorită execuţiei 
robuste se poate renunţa la o legătură transversală 
superioară. Astfel, nu se creează nici o limită de 
înălţime când aceasta este deschisă.

Construcţia porţii de protecţie fonică din două 
piese batante corespunde atât pentru cerinţele 
unei uși de evacuare cât și ale unei uși de serviciu. 
Dacă este necesar, fi xarea unui element batant 
suplimentar oferă posibilităţi mai mari de acces.

Poarta de protecție fonică

Poarta mare de protecția fonică

®
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Pentru plantaţiile speciale sunt disponibile diferite 
variante constructive de suporţi pentru plantele 
agăţătoare. Pot fi  realizate fundaţii și fără suporţi 
de plante.

Suporți pentru plante

La cerere, Foster poa-
te proteja elementele 
de protecţie fonică cu 
un strat de acoperire 
special anti-graffi  tti. 
Astfel vopselele pulve-
rizate și inscripţionările 
pot fi  eliminate de mai 
multe ori fără urme, 
folosind soluţii uzuale 
de curăţat.

Strat de acoperire anti-graffi tti

Pentru etanșarea capetelor stâlpilor metalici se 
folosesc, de regulă, capace. Cu forme armoni-
oase, acestea introduc accente în panourile de 
protecţie fonică. Cu ajutorul schemei de culori 
diferite acestea pot fi  colorate decent sau pot fi  
evidenţiate în mod voit.

Capace

Asigurare cu cabluri în zonele 
podurilor de peste arterele rutiere.

Asigurarea cu cabluri 



Cercetare și dezvoltare 
Competență în domeniul protecției fonice

În domeniul cercetării & dezvoltării sunt utilizate 
cele mai moderne pachete de soft ware ca de 
exemplu, Dinamica computerizată a fl uidelor 
(CFD) sau metoda elementelor fi nite cu module 
utilizate dinamic și astfel toate produsele relevante 
sunt generate, analizate și construite cu atenţie 
până la cel mai mic detaliu. Programe complexe 
de încercare a reperelor individuale și a sistemelor 
complete vă garantează produse ce corespund 
celor mai noi cerinţe din domeniul staticii și cores-
pund celor mai ridicate valori acustice.

22

Competență în domeniul protecției 
fonice
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Sunt luate în considerare următoa-
rele standarde și directive:

• EN 14388: Dispozitive de protecţie fonică pentru   
 drumuri 
• ZTV-Lsw 06: Condiţii contractuale tehnice supli-  
 mentare pentru panouri pentru protecţie fonică
• RVE 04.01.01. Bariere de protecţie împotriva 
 zgomotului – Calcul și Proiectare
• DB Netz AG, Directiva 804 – Poduri de căi ferate 
 (și alte lucrări de ingineri)
• Eurocode 1: acţiuni asupra structurilor
• Eurocode 3: Dimensionarea și proiectarea    
 construcţiilor metalice.
• Eurocode 9: Dimensionarea și proiectarea 
 structurilor portante din aluminiu. 

Enumerare oferită drept exemplu
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Producție – Protecție fonică
Profesionalism de la bun început

Capacitatea extraordinară de producţie și utiliza-
rea de tehnologii avansate de fabricaţie sunt două 
caracteristici tipice ale grupului de fi rme Forster. 
Calitatea ridicată controlată constant și respecta-
rea obișnuită a termenelor completează Service-ul 
oferit de Forster.
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Unităţi compacte pentru încărcare și greutatea 
proprie redusă permit un transport rentabil pe 
șantier. Caracteristicile optimizate ale produsului 
permit o manevrare ușoară la locul de instalare a 
elementelor Forster. Sistemul modular compatibil 
asigură o instalare fără difi cultăţi și economică a 
peretelui antifonic.

Livrare și montaj  
Protecție fonică compactă



26

Forster este o companie ce activează pe plan 
global, cu fi liale active și un număr mare de par-
teneri locali. Sistemele de protecţie fonică ocupă  
de decenii un punct central în portofoliul grupului 
de fi rme Forster.
Suntem un partener competent și deţinem 
know-how-ul corespunzător pentru a vă oferi 
soluţii atractive și de înaltă calitate în domeniul 
protecţiei fonice.

Proiecte internaționale
Parteneriatul și încrederea asigură progresul
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 S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041, Medias, Str.Aurel Vlaicu, nr.41
Phone: 0040 269 448 348, Fax: 0040 269 803 606
e-mail: offi ce@forster.ro, www.forster.ro 


