
Zakład Akustyki Drzwi P.H.U. DRZWI-SERWIS
ul. Gwarków 36, 41-922 Radzionków

tel./fax: +48 32 289-82-77; tel. kom.: +48 501-300-451

ZAPOZNANIE Z OFERTĄ 
WYCISZANIA DRZWI NAJNOWSZYMI TECHNOLOGIAMI

Szanowni Państwo!

➔ Czy kiedykolwiek odczuli Państwo potrzebę polepszenia dźwiękochłonności drzwi?
➔ Czy aktualnie użytkowane drzwi nie wymagają wymiany powłoki na dodającą luksusu skórę ekologiczną?
➔ Czy w okresie zimowym brakowało Państwu polepszenia izolacji cieplnej drzwi?
➔ Czy przez drzwi, które mają już Państwo wstawione, przedostają się dźwięki z sąsiedniego pomieszczenia 

lub korytarza i spowodowało to zmniejszenie swobody komunikacji werbalnej w obawie, że niepowołane 
osoby usłyszą zbyt wiele?

Jeśli  choć na jedno pytanie padła odpowiedź twierdząca,  to znaczy,  że ta oferta jest  skierowana do 
Państwa! Nasza firma na bazie ponad 20-letniego doświadczenia w branży świadczy usługi wygłuszania skrzydeł 
drzwiowych każdego rodzaju przy wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów dostępnych na rynku. Stosujemy 
z powodzeniem uniepalnione elastyczne płyty  PT-44 (o podwyższonej  gęstości  i  pochłanialności  dźwięku) oraz 
samoprzylepne maty głuszące. Ich innowacyjna technologia produkcji, polegająca na podciśnieniowym łączeniu 
kilku materiałów o różnych właściwościach pochłaniających i izolacyjnych, zaowocowała niespotykanym wcześniej 
współczynniku  pochłaniania  dźwięku  i  izolacji  termicznej.  Nawet  najtrudniejsze  do  wyciszenia  składowe
w okolicach 250 Hz musiały uznać wyższość tego rozwiązania. Odpowiednie połączenie płyty PT-44 z korkiem lub 
samoprzylepną  matą  głuszącą  zapewnia  najskuteczniejsze  wyciszenie,  jakie  tylko  można  uzyskać:  zakresy
wyższych częstotliwości aż do granicy słyszalności płyta PT-44 pochłania praktycznie w 90%!

Głównym zadaniem wyciszenia drzwi jest podwyższenie izolacji akustycznej, ale przy aktualnie dostępnych 
wysokiej jakości pokryciach na materiały tłumiące usługa wygłuszania podnosi również walory estetyczne drzwi. 
Zleceniodawca ma do wyboru ekoskórę w kilkunastu kolorach i wzorach strukturalnych.

Poniżej zamieszamy wyciąg z obowiązującego cennika usług (podana cena netto dotyczy 1 m kw.).

Lp. Nazwa i opis materiałów Wyciszenie jednostronne Wyciszenie dwustronne

1 „OPAL” – 20 mm izolacja akustyczna PT-44 i 10 mm 
warstwa wyrównująca MIR 189,00 PLN 378,00 PLN

2 „TOPAZ” – 20 mm izolacja akustyczna PT-44 i 20 mm 
warstwa wyrównująca MIR 247,00 PLN 494,00 PLN

3 „SZAFIR” – 30 mm izolacja akustyczna PT-44 i 10 mm 
warstwa wyrównująca MIR 294,00 PLN 588,00 PLN

4 „GRANIT” – 40 mm izolacja akustyczna PT-44 i 10 mm 
warstwa wyrównująca MIR 347,00 PLN 694,00 PLN

5 „RUBIIN”  –  2,2  warstwa  głusząca,  30  mm  izolacja 
akustyczna PT-44 i 10 mm warstwa wyrównująca MIR 489,00 PLN 969,00 PLN

Do większości  zastosowań rekomendujemy najbardziej  ekonomiczną pod względem stosunku ceny do 
skuteczności opcję „Granit” wyciszenia dwustronnego. W wyjątkowych przypadkach proponujemy realizację usługi 
z innych materiałów i/lub proporcji płyt PT-44 do mat głuszących.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie nie zajmujemy się wyciszaniem akustycznym drzwi stalowych.
Przed,  jak  i  po  wykonaniu  usługi  dokonujemy  pomiarów  za  pomocą  specjalistycznych  urządzeń 

(decybelomierzy, generatorów dźwięku), dzięki czemu Klient ma pewność, za jaki efekt zapłaci.
Na  przestrzeni  wieloletniej  działalności  nasza  firma  miała  przyjemność  przeprowadzić  wykonawstwo 

wyciszenia drzwi m.in. w następujących firmach i placówkach:
 Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Warszawie,
 Elektrownia „Siersza” w Trzebini,



 Fabryka Żarówek „Helios” w Katowicach,
 Invest Bank O. Katowice,
 METIS Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach,
 Mokate S.A. w Ustroniu,
 Polin Sp. z o.o. w Katowicach,
 Prokuratura Apelacyjna w Katowicach,
 Prokuratora Rejonowa w Katowicach,
 PSS SPOŁEM Katowice,
 Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach,
 Sąd Okręgowy w Lublinie,
 Sąd Rejonowy we Włocławku,
 Urząd Gminy Klucze,
 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie oferty i  mamy nadzieję,  że zakres naszej działalności 
spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W przypadku pojawienia się pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów +48 32 289-82-77 
(od godz. 10 do 17 w dni robocze) oraz +48 501-300-451 (całodobowo).

Z wyrazami szacunku,

Henryk Kwaśny
starszy doradca ds. obsługi Klienta


