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Zrod STERED 

 Stered, nový zvukovo a tepelno izolačný materiál, je výsledkom materiálového zhodnocovania 

technických textílii z automobilového priemyslu. 

        

                                                



 

              

 

              - viac ako 90 % tvoria syntetické látky 

              - materiál má stabilné fyzikálne   

                                           a mechanické vlastnosti  

              - dlhá životnosť 

              - je chemicky a mechanicky odolný i pre 

                 zaťaženejšie prostredie 

              - je vode odolný 

              - netoxický, odolnosť voči plesniam a  

                              hlodavcom 

              - priateľský k ľudskému organizmu 

              - opätovne recyklovateľný 

              - zhodnocuje  materiál, ktorého vlastnosti  

              (tepelno izolačné, zvukovo izolačné ,  

              mechanická pevnosť, stálosť) sa ani po 

              ukončení životnosti v pôvodnom výrobku 

              nemenia) 
 

 

 

  



Technológia Stered 

Technológia spracovania je patentovo chránená 

Základným postupom  spracovania na komplexnej linke STERED  je mechanické prepracovanie 

pôvodného materiálu na princípe vytvorenia chumáča. Chumáč je charakterizovaný ako zhluk pôvodnej 

štruktúry textílie, uvoľnených armovacích vlákien a samostatných vlákien.  

Všetky špecifické vlastnosti pôvodného materiálu sa pochopiteľne prenášajú aj do vlastností nového 

konštrukčného materiálu STERED.  

Technológia výroby i produkt STERED sú pod patentovou ochranou. 

                                                                        

 

Technické textílie v konštrukcii automobilu sú 

charakterizované ako ťažko rozvlákniteľné, kombinované 

materiály, pre ďalšie textilné spracovanie nepoužiteľné. 

Inak povedané  textilne  nerecyklovateľné. 

 



 

 

 

 

 



Charakteristické vlastnosti 

Zvuková pohltivosť:                                     α ≥ 0,9 

merania - CSI, Euroakustik, Soning, Rieder 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zvuková pohltivosť STERED ID 250/050 



        



Dynamická tuhosť: 

Merania  - CSI (zloženie STERED ID 190/050) 

 

Dynamická tuhosť  STERED ID 200/050 

 

 



Kombinácia s gumou: 

Conirap 0,1 S 50 (zloženie STERED ID 250/050 + guma 650/020) 

              



Nepriezvučnosť 

Merania - Rigips   (zloženie STERED ID 150/050 + 2x sadrokartónová doska DFRIEH2 hr. 12,5 mm) 

 

          Vzduchová nepriezvučnosť Rigistabil – S  



      - Zlín  (zloženie STERED ID 200/050 + netkaná textília Glass Veil, Akrymal) 

                      

Doska orientovaná s textíliou Glass Veil smerom ku zdroju zvuku. 

 



                               

Doska orientovaná s doskou STERED ID 200/050 smerom ku zdroju zvuku. 



Príklady použitia 

Infraštruktúra: 

ŽPSV  

- Nízke protihlukové clony Brens,Absorbéry pre nástupištnú hranu, Medzikoľajový absorbér 

 

                                                                       

 

INTERTECH 

- Antivibračné podložky pod štrkové lôžko alebo pevnú jazdnú dráhu, Antivibračné uloženie stavieb, Vibračné 

izolovanie podláh a uloženia strojov .. 

                                                                       



 

MACCAFERRI 

- Protihluková stena STERED®– betónová panel ( alternatíva za drevobetónové panely) 
    

                                                                                                                                  Protihlukové gabiónové steny  11-18 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priemysel: 

Hluk v priemyselných objektoch 

- Realizácie na zníženie difúzneho hluku vo výrobných prevádzkach a zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov 

pre únik hluku do okolia 

( Jednotlivé realizácie boli vykonávané zatiaľ pod gesciou PR Krajné, strategický partner je v procese oslovenia a výberu ) 

- Zníženie difúzneho hluku sa realizovalo na priemyselných objektoch  

 

Volkswagen,a.s. – Nové šrotovisko, Bratislava 2013 - Zníženie úniku hluku do vonkajšieho prostredia 

Použité riešenie:  
Obloženie vnútorných stien obvodového plášťa zvukopohltivým obkladom  STERED ID 200/050 KF ( so zvýšenou vzduchovou    nepriezvučnosťou Rw = 27dB) 
Výsledok :  
Zníženie hlukovej hladiny vo vonkajšom priestore – 27 dB oproti vnútornému hluku. 

                                                                    



 

Dong Jin Precision Slovakia s.r.o, Dolná Streda, realizácia  2013 -  Zníženie úniku hluku do vonkajšieho prostredia 

Použité riešenie:  
Obloženie vnútorných stien obvodového plášťa zvukopohltivým obkladom STERED ID  200/050 KF ( so zvýšenou vzduchovou 
nepriezvučnosťou Rw =  27 dB ) , kombinované s  pohltivou pascou vnútorného difúzneho hluku STERED ID 200/050 F 
 
Výsledok :  

Zníženie hlukovej hladiny vo vonkajšom priestore – 9,3 dB oproti stavu pre aplikáciou. Dosiahol sa súlad s normou. 
 

                             
 

 

 

 

 



 

Dipex,spol. s r.o., Sereď, realizácia  2013 - Zníženie difúzneho hluku vo vnútornom  pracovnom prostredí 

Použité riešenie:  
Zvukopohltivé podvesy STERED ID 200/050 F6 
Výsledok:  
Zníženie difúzneho hluku vo výrobných priestoroch minimálne o 4 dB. Dosiahol sa súlad s  normou. 
 

                                 

 

 

 

 

 

 



Stavba: 

- Nízkonákladový, nízkoenergetický dom pre svojpomocnú výstavbu ( určený do programov zamestnávania 

dlhodobo nezamestnaných ) 

STERED®dom pro Futura ( auto v dome už poznáte, spoznajte dom z auta – 70 % materiálov sú recykláty) 

 

                                                      
 

 

- Aplikácie do stavieb- medzibytové a medzipriestorové priečky a zatepľovanie podlahy nad vykurovaným 

priestorom 
 

 

                 



 

Význam technických textílií v ..... 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2000 2014 2020 

Textil v aute 18 kg/auto 23 kg/auto 35 kg/auto 

Technologická odpad   2 kg/auto   3,5 kg/auto   4,5 kg/auto 

    



 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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