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A multifunkcionalitás a jövő: a 60 683 futballszurkoló befogadására képes Schalke aréna alapvető funkcióján felül néhány óra alatt
hatalmas, felső kategóriás rendezvényeknek otthont adó csarnokká alakítható. Az FC Schalke 04 új hazai arénáját 2001
augusztusában fejezték be, és a stadionok terén újdonságot jelentett, hogy a 118 x 79 méteres játéktér Teflon síneken egy
gombnyomásra 30 perc alatt kitolható a stadionból. A déli lelátó alsó sorát mintegy 16 méterrel el lehet mozdítani a felső sor alá, és
ezáltal helyet lehet biztosítani tenisz, ökölvívás, rock koncertek, klasszikus előadások, zenés játékok vagy televíziós show műsorok
számára. A TROX feladata az volt, hogy optimalizálja az épület hangszigetelését, mert az aréna környékén lakók panaszkodtak a
zajra.

A zajszint csökkentése és a környéken lakók védelme érdekében a hangcsillapító kulisszákat üvegszövettel és perforált lemezzel építettük be. A
hangelnyelő anyag nagymértékben biológiailag lebomló, egészségi kockázatai nincsenek, rothadásgátló és nedvességtaszító anyagokkal van
impregnálva. Ez termékünket egyrészt környezetbaráttá, másrészt a DIN 4102 A2 szabvány alapján tűzálló anyagok használatával biztonságossá is teszi. 

 A részlet azt mutatja, hogy a déli görbületben lévő hangcsillapító kulisszákhoz mozgatható szerkezetet kell alkalmazni a lelátó funkciójának megtartása
érdekében (lásd Feladat). Mivel mi termékeinket a vevői igényeknek megfelelően rugalmasan tudjuk elrendezni, a beburkoló falak kompletten szállíthatók
voltak. 

A TROX hangcsillapító függönyöknek köszönhetően a környékbeli lakók a Schalke Arénában lőtt gólokat csak a rádión vagy a TV-n keresztül hallják. Ami a
tényeket illeti, XKA-100 sorozatú hangcsillapítóink nagyjából 10-15 decibellel csökkentették a hangerőt, és láthatatlanul olvadnak bele az aréna
összképébe. Itt is sikerrel jártunk, hála a rugalmas és vevőorientált termékeknek, miközben az emberi jólét, a gazdasági szempontok és a biztonság
legjobb kombinációját nyújtottuk.
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