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Izolații acustice,  
cea mai largă gamă.

Sunetul este omniprezent în viața noastră: acasă, pe stradă, la 
serviciu, peste tot. Deși anumite sunete ne-am obișnuit să le 
acceptăm ca o normalitate, altele pot fi deosebit de deranjante. 
Poluarea sonoră a ajuns să reprezinte una dintre cele mai mari 
amenințări ale confortului nostru zilnic. Zgomotul stă la baza unor 
numeroase probleme de sănătate. ATIS s-a specializat în reducerea 
poluării sonore, contribuind astfel la un mediu de viață și muncă 
sănătos și plăcut.

ATIS oferă soluții pentru următoarele aspecte de izolație acustică:

• Absorbția fonică : măsura în care sunetul dintr-un spațiu este 
absorbit de pereți, podele, mobilier etc.

• Izolație fonică : împiedicarea propagării sunetelor între două 
spații.

• Atenuarea vibrațiilor : cu ajutorul materialelor anti-vibrație se 
separă echipamentele, structurile, pereții, podelele etc. de restul 
construcției.

• Plăci anti-vibrație : atenuarea vibrațiilor (de rezonanță) produse 
de suprafețele plate cu pereți subțiri (oțel, aluminiu, plastic etc.), 
astfel încât acestea să producă mai puțin sunet.



EXPERTIZĂ

SPECIALIȘTII NOȘTRI ÎN CERCETARE ACUSTICĂ  
FAC EFORTURI ÎN DIRECȚIA REDUCERII ZGOMOTULUI 
AERIAN ȘI A ZGOMOTULUI DE CONTACT CÂT MAI  
MULT POSIBIL. 



EXPERTIZĂ

CUNOȘTINȚE ȘI EXPERTIZĂ

ATIS este un partener de nădejde pentru izolațiile industriale. Atenția 
noastră se concentrează asupra valorii adăugate. Experții noștri în sunet 
și izolații gândesc împreună cu clientul și garantează cea mai eficientă 
soluție. Experiența îndelungată, cunoașterea temeinică a proceselor și 
mediilor industriale, gândirea în termeni de rezultate sunt câțiva dintre 
factorii prin care ATIS face diferența în favoarea clientului. Cu succes.

CERCETARE & DEZVOLTARE

ATIS investește masiv în dezvoltarea de produse. Standardele și 
reglementările sunt din ce în ce mai stricte, procesele de producție sunt 
în continuă schimbare, noile materiale sunt folosite în aplicații noi ETC. 
ATIS anticipează într-o lume în continuă schimbare. Lucrăm astăzi la 
soluțiile de izolații de mâine.

PRODUCȚIE

ATIS deține facilități de producție de ultimă generație, cu ajutorul 
cărora se fabrică o gamă foarte largă de materiale acustice. 
Gestionarea întregului proces de producție nu garantează doar cea mai 
înaltă calitate, ci și o gestiune eficientă a rețelelor de distribuție și o 
disponibilitate constantă a materialelor.



PRODUSE
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PRODUSE

MATERIALE ABSORBANTE FONIC

• Spume polieterice și poliesterice (Absorbel)
• Spumă melaminică (Flameguard)
• Spumă poliamidică
• Vată poliesterică (Acupol)
• Vată minerală (Airisol, Calroc)
• Fetru din fibră de sticlă
• Plăci metalice fonoabsorbante

MATERIALE IZOLANTE FONIC

• Plăci fonoizolante EVA/EPDM (Baryfol – Caldifol)
• Plăci fonoizolante IMO cu propagare redusă a 

flăcării
• Panouri sandviș din lemn și placă fonoizolantă
• Plăci metalice fonoizolante (Polysonic)

MATERIALE ANTI-VIBRAȚIE

• Plăci anti-vibrație din bitum (Sonivibro, Vibrason)
• Plăci magnetice anti-vibrație din bitum
• Carton bitumat
• Panouri anti-vibrație din plastic ușor
• Panouri anti-vibrație ce pot fi vopsite sau 

tencuite 1K și 2K (Caldivibro)
• Constrained layer damping  

(Strat de amortizare a vibrației)

MATERIALE ANTI-VIBRAȚIE

• Componente anti-vibrație (Sylomer, Rugran)
• Montaje mașini/echipamente
• Sisteme pentru planșee flotante
• Suporți de perete
• Componente suspendate de plafon
• Sisteme anti-vibrație pentru fundațiile clădirilor și 

anexelor (Vibrafon)
• Benzi anti-vibrație

ABSORBEL NOP



SONODAMP

SONOSORBER

SONOCLEAN

SONILOOD
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BARYCELL
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COMPONENTE ACUSTICE 

• Amortizoare de zgomot
• Amortizoare de zgomot rotunde
• Panouri Sonodamp

MATERIALE COMBINATE 

• Placă + Spumă
• Placă anti-vibrație + spumă
• Covoare
• Izolația conductelor

ELEMENTE ACUSTICE PENTRU IGIENA SPAȚIILOR 

• Elemente de plafon acustice pentru spațiile 
igienico-sanitare (SonoClean și Isoleco)

• Elemente de perete acustice pentru spațiile 
igienico-sanitare (Sonoclean și Isoleco)

ELEMENTE ACUSTICE DE INTERIOR

• Ecrane acustice
• Panouri de perete Sonosorber
• Insule pentru plafon Sonosorber
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• Straturi de suprafață laminate pe spume
• Componente ștanțate din spumă
• Componente ștanțate și tăiate – placă anti-

vibrație și placă fonoizolantă
• Profil izolație Airisol
• Produse acustice
• Produse combinate
• Airisol Marine Board Perfo
• Vată de sticlă încapsulată

PRODUSE PERSONALIZATE  
& LA COMANDĂ

STRATURI DE SUPRAFAȚĂ LAMINATE PE SPUME

PRODUSE COMBINATEPROFIL IZOLAȚIE AIRISOL

COMPONENTE ȘTANȚATE ȘI TĂIATE  
PLACĂ ANTI-VIBRAȚIE ȘI PLACĂ FONOIZOLANTĂCOMPONENTE ȘTANȚATE DIN SPUMĂ



CONSTRUCȚII DE NAVE

ATIS OFERĂ SOLUȚII DE ÎNALTĂ CALITATE  
PENTRU AMORTIZAREA MAXIMĂ A SUNETELOR  
ȘI VIBRAȚIILOR LA BORD.



FLAMEGUARD

CALDIFOL

SILOMER

CONSTRUCȚII DE NAVE

BUN VENIT LA BORD

Reglementările internaționale în materie de sisteme de izolații în 
industria construcțiilor de nave și iahturi sunt tot mai stricte. ATIS este 
specializată în sisteme de izolație acustică, termică și ignifuge pentru 
nave industriale, de transport, de pasageri și pentru iahturi de lux și 
de agrement. ATIS oferă soluții specifice pentru izolația acustică a 
ambarcațiunilor și a camerei mașinilor, pentru antifonarea pereților și 
punților, precum și pentru absorbția și atenuarea vibrațiilor la bord.  



TRANSPORT ÎN COMUN
& INDUSTRIA DE AUTOMOBILE

UN AUTOVEHICUL ESTE CA UN AMPLIFICATOR.
COMPONENTELE DE IZOLAȚIE INOVATOARE  
ÎMPIEDICĂ ZGOMOTELE MOTORULUI ȘI VIBRAȚIILE  
SĂ PĂTRUNDĂ ÎN CABINĂ.



SONIVIBRO

ABSORBEL

TRANSPORT ÎN COMUN
& INDUSTRIA DE AUTOMOBILE

O CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ

La construcția autobuzelor, trenurilor și a mijloacelor de transport 
în comun, confortul pasagerului este esențial. Se acordă extrem de 
multă atenție acusticii. Integrarea sistemelor moderne de izolație 
ATIS asigură atât absorbția vibrațiilor, cât și diminuarea considerabilă 
a zgomotelor motorului și ale celor din exterior. ATIS a dezvoltat de 
asemenea soluții de izolație specializate pentru sectorul construcțiilor 
de mașini și furnizează produse în conformitate cu standardul  
ISO TS 16949.

VATĂ DE STICLĂ ÎNCAPSULATĂ



CONSTRUCȚII

ATIS OFERĂ O GAMĂ LARGĂ DE SOLUȚII PENTRU  
REALIZAREA PLANȘEELOR ȘI PLAFOANELOR IZOLATE  
FONIC ȘI ANTI-VIBRAȚIE. 



ABSORBEL

CALDIFOL

SYLOMER

RUGRAN

CONSTRUCȚII

FĂRĂ ZGOMOTE DERANJANTE

Spațiul din jurul nostru este tot mai populat. Din această cauză, cresc 
neplăcerile datorate zgomotului și trepidațiilor. Sarcina specialiștilor 
este să găsească soluții pentru a veni în întâmpinarea cerințelor tot mai 
ridicate în materie de confort al mediului în care trăim. ATIS dezvoltă, 
produce și livrează materiale de izolație performante pentru izolarea 
podelelor și pereților clădirilor. Pe lângă izolația fonică, atenuarea 
vibrațiilor este un factor crucial în interiorul clădirilor. Transferul vibrațiilor 
din sol asupra clădirii poate genera o poluare acustică gravă. 

ATIS OFERĂ O GAMĂ LARGĂ DE SOLUȚII PENTRU  
REALIZAREA PLANȘEELOR ȘI PLAFOANELOR IZOLATE  
FONIC ȘI ANTI-VIBRAȚIE. 



ACUSTICA SPAȚIULUI

O IZOLAȚIE FONICĂ EFICIENTĂ ȘI PERSONALIZATĂ 
PENTRU FIECARE SPAȚIU ÎN PARTE CREEAZĂ  
UN MEDIU DE VIAȚĂ, DE MUNCĂ ȘI DE LOCUIT 
SĂNĂTOS ȘI AGREABIL. 



SONOCLEAN

ISOLECO

ACUSTICA SPAȚIULUI

VIAȚĂ, MUNCĂ ȘI LOCUINȚĂ SĂNĂTOASE

În medie, ne petrecem 70 până la 90% din timp în clădiri. Un management 
optim al sunetelor contribuie la un mediu agreabil de viață, de muncă și 
de locuit. Birouri, fabrici, magazine, școli, teatre, studiouri de înregistrări, 
săli de concerte etc., fiecare clădire are cerințe specifice în materie de 
acustică. Acest lucru este valabil pentru zgomotul din interiorul clădirii, 
dar și pentru cel din imediata vecinătate. În sectoare precum sănătatea, 
serviciile medicale, industria farmaceutică, dar și în industria alimentară 
se mai adaugă și cerințele stricte în materie de igienă. Și aici, ATIS livrează 
sisteme de izolație certificate, care respectă cele mai înalte standarde.



INDUSTRIE

CA PARTENER ÎN IZOLAȚII INDUSTRIALE, ATIS OFERĂ  
SOLUȚII PENTRU REDUCEREA POLUĂRII FONICE, DAR 
ȘI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR ȘI REDUCEREA 
CONSUMULUI DE ENERGIE.



CALDIFOL

SONODAMP

INDUSTRIE

SIGURANȚA PERSOANELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Industria de prelucrare impune cerințe extrem de stricte izolațiilor, atât în 
ceea ce privește reducerea zgomotului, dar și în ceea ce privește rezistența 
la foc și economia de energie. Oamenii din mediile de lucru industriale 
sunt expuse unui număr mare de surse de zgomot, cum ar fi mașini, 
generatoare, pompe, conducte, benzi transportoare etc. ATIS livrează soluții 
complete performante – atât standardizate, cât și la comandă – care 
reduc la minim atât poluarea fonică la locație, cât și poluarea fonică a 
mediului înconjurător.

CA PARTENER ÎN IZOLAȚII INDUSTRIALE, ATIS OFERĂ  
SOLUȚII PENTRU REDUCEREA POLUĂRII FONICE, DAR 
ȘI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR ȘI REDUCEREA 
CONSUMULUI DE ENERGIE.



CARCASE &  
CONTROLUL CLIMEI

EXPERTIZA ATIS ASIGURĂ REDUCEREA ZGOMOTELOR 
MAȘINILOR ȘI A VIBRAȚIILOR PÂNĂ LA NIVELURI 
ACCEPTABILE.  



BARYFOL

ABSORBEL

BARYCELL

CALROC

CARCASE &  
CONTROLUL CLIMEI

NU PERMITEȚI SUNETULUI SĂ PĂTRUNDĂ  
ACOLO UNDE NU ÎI ESTE LOCUL

Există o largă varietate de utilaje, în cele mai diferite dimensiuni, greutăți 
și aplicații. Ele au totuși ceva în comun: toate fac zgomot. Soluțiile de 
izolații industriale ale ATIS reduc poluarea fonică și diminuează la niveluri 
acceptabile zgomotele și vibrațiile deranjante ale mașinilor. ATIS oferă o 
gamă foarte largă de produse și componente de izolație tehnică pentru 
carcasele tuturor tipurilor de mașini, de la agregate și generatoare până la 
sisteme de sortare a corespondenței.

EXPERTIZA ATIS ASIGURĂ REDUCEREA ZGOMOTELOR 
MAȘINILOR ȘI A VIBRAȚIILOR PÂNĂ LA NIVELURI 
ACCEPTABILE.  



PROIECTE ACUSTICE

EXPERTIZA APROFUNDATĂ ȘI O BUNĂ COLABORARE  
CU BENEFICIARII FAC DIN ATIS PARTENERUL PERFECT 
PENTRU FIECARE PROIECT ACUSTIC.



ABSORBEL

SONOCLEAN

ISOLECO

PROIECTE ACUSTICE

SOLUȚII COMPLETE PENTRU FIECARE PROIECT

Pentru funcționarea în condiții optime în clădirile de birouri și spațiile 
comerciale, este necesară o acustică bună. Pereții duri și plafoanele 
asigură acumularea și reflexia zgomotului. Mașinile și sistemele de 
ventilație pot cauza poluare fonică atât în interiorul companiei, cât și în 
zonele învecinate. ATIS oferă soluții la cheie pentru cea mai variată gamă 
de proiecte, de la analiză, măsurători și design până la livrarea completă, 
cu garantarea în formă scrisă a rezultatului final.

EXPERTIZA APROFUNDATĂ ȘI O BUNĂ COLABORARE
CU BENEFICIARII FAC DIN ATIS PARTENERUL PERFECT
PENTRU FIECARE PROIECT ACUSTIC.



GRUPUL IPCOM

ÎNTREBĂRI LEGATE DE ACUSTICĂ?  
CONTACTAŢI-NE!

Sunteți în căutarea unei soluții acustice sau aveți întrebări? Nu ezitați, contactați-ne chiar azi. Specialiștii noștri vă stau la dispoziție și vă pot ajuta!

ISOPARTNER România
A1 Business Parc - Autostr. Bucuresti–Pitesti, Km 13.5 
077096 Dragomiresti-Deal / Jud. Ilfov - România 
0372 171 800
info@isopartner.ro
www.isopartner.ro

ISOPARTNER România  și ATIS 
International BV  

fac parte din grupul IPCOM

www.ipcom.be




