
geluidreducerende stenen

opmerkingen: - pl = productielocatie    1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
 -  alle stenen worden standaard met facet en afstandhouder uitgevoerd,  

tenzij anders vermeld
 - afmetingen zijn weergegeven in centimeters  

 De Stilstone® is ontwikkeld om een maximale reductie in verkeersgeluid te realiseren bij snelheden tot 50 km per uur. In vergelijking met 
gewoon asfalt is het 1.4 db stiller en ook zelfs stiller dan SteenMastiekAsfalt (SMA). Ten opzichte van wegverharding met gebakken
klinkers is de Stilstone® maar liefst ruim 6 db stiller.

Met het toepassen van de Stilstone® wordt zowel feitelijk als in de geluidshinderbeleving een aanzienlijke geluidsreductie gerealiseerd. Voor 
een optimale geluidsreductie is het advies om de stenen in keperverband te leggen. Ook deze elementenverharding doet het zogenoemde 
“beheer en onderhoud” dus relatief gemakkelijk uitvoeren. Verder blijkt uit metingen dat de Stilstone® vele jaren zijn geluidsreducerende 
eigenschappen behoudt.

De Stilstone® wordt geleverd onder KOMO-keurmerk en conform NEN-EN 1338.

De Stilstone® is wetenschappelijk in de praktijk getest en heeft een erkende verklaring van 1,4 dB(a) geluidsreductie t.o.v. een C-wegdek  
(normatief standaard wegdek) CROW publicatie-200.

betonstraatstenen

 afmetingen pl* kg/st  st/m² overige informatie 
20 x 10 x 8 3 3,7 50,0  
21 x 10,5 x 8 3 4,0 44,0  

halve stenen

 afmetingen pl* kg/st  st/m² overige informatie 
10 x 10 x 8 3 1,8 100,0 - zonder afstandhouder 
10,5 x 10,5 x 8 3 2,0 88,0 - zonder afstandhouder 

keperstenen

 afmetingen pl* kg/st  st/m¹ overige informatie 
15,6 x 10 x 6,5 x 12,9 x 8 3 2,2 8,3 - t.b.v. stenen 20 x 10 x 8
18,7 x 10,5 x 8,2 x 15 x 8 3 2,6 6,8 - t.b.v. stenen 21 x 10,5 x 8

-  bij het toepassen van keperstenen dient men er rekening mee te houden dat er ook 
halve stenen moeten worden toegepast

Stilstone®
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