Janela acústica reduz ruídos do trânsito
R$ 1,00
A poluição sonora refere-se ao efeito danoso provocado por sons em determinado
volume que supera os níveis considerados anormais para os seres humanos.
Pode-se, contudo, assumir outros parâmetros tomando por base o impacto de ?ruídos?
de motores de veículos, motos, embarcações, buzinas, bate estacas, som em alta
intensidade, latidos de cães e até mesmo a interferência de ruídos urbanos em geral.
O ruído excessivo e constante causa surdez, stress, fadiga, irritação, diminui a
produtividade. Por tais motivos recomendamos Janelas e Portas acústicas em esquadria
de alumínio, ou até mesmo cortinas acústicas. A nossa linha de vidros aeroporto são
utilizados em esquadrias de alumínio, na fabricação de porta e janelas anti ruído.
Nossas janelas são compostas de perfil de alumínio, vidros acústicos, ferragens,
guarnições, fechos, articulações, puxadores, roldanas especiais de acordo com norma
técnica ABNT.
Para você escolher um bom produto o primeiro ponto a considerar é que ele ofereça uma
boa estanqueidade, que tenha o mínimo de frestas. As frestas podem ser próprias da
tipologia das esquadrias. As janelas Maxim ar ou de abrir apresenta melhor desempenho
acústico, tendo em vista que ao fechar elimina frestas em todo o seu perímetro.
Outro elemento determinante a considerar na aquisição de janelas acústicas em
esquadria de alumínio é a escolha da espessura do vidro.
Quanto mais grosso for o vidro melhor será o seu desempenho na atenuação de ruídos.
As janelas e portas antirruído tem por finalidade de lhe trazer tranquilidade, já que visa
atenuar ruídos de trânsito, trens, aeroportos, latidos de cães, casas de show, bate
estacas, bares, restaurantes, dentre outros.
Solicite orçamento online. Meça o vão da(s) Janelas e nos envie a Largura x Altura.
Temos dos tipos de instalação:
1 - Remoção da janela existente para inserção de novas Janelas ou Portas anti ruído.
2 - Mantemos a janela existente, sobrepondo nas paredes internas do imóvel Janela
acústicas de sobrepor.
Envie por telefone ou E-mail.
oliverconsult@gmail.com, sianon@uol.com.br,

Para nós o mais importante é a qualidade dos serviços que podemos oferecer aos
nossos clientes.
É facílimo contratar nossas atividades, basta você telefonar para um dos números
abaixo:
Telefones: +55 ( 21 ) 3271-2203 - 9 6483-1235
Clique no link abaixo:
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964831235&text=sua%20mensagem
Visite www.sianon.com.br
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