
Jeśli zdecydujesz się zlikwidować koszmar 

hałasowy w szkolnym korytarzu, napisz 

na adres heriton@heriton.pl. 

Nasz przedstawiciel zorganizuje dostawę rolek 

ROLFON dla przeprowadzenia takiego ekspe ry-

mentu… razem z materiałem dydaktycznym!

OCHRONA ZDROWIA, KOMFORT  
oraz… dodatkowa EDUKACJA

Wyniki badań Państwowego Zakładu Higieny (w 822 szkołach) 

wskazują, że korytarze stanowią najgłośniejsze pomieszcze-

nia w szkołach, szczególnie podstawowych. Równoważne 

poziomy dźwięku przekraczają tam często 90 dBA. 

Korytarze o gładkich i twardych ścianach potęgują dźwięki emi-

towane przez uczniów, co w prosty sposób prowadzi do uzyska-

nia potężnego hałasu, który przekracza każdy poziom uznany za 

bezpieczny. Dodajmy do tego dźwięki „muzyki” emitowanej na 

przerwach przez szkolny radiowęzeł i oto mamy prawdziwy 

obraz KOSZMARU!

Próby „przebicia” się z muzyką przez hałas za pomocą zwięk-

szania głośności w głośnikach są nie tylko mało skuteczne, ale 

też powodują dodatkowe zwiększenie hałasu! Efektem może 

być jedynie wrażenie „włączenia dodatkowych wzmacniaczy” 

o bardzo dużych zniekształceniach.

A PRZECIEŻ MOŻNA TEMU ŁATWO ZARADZIĆ…

Doświadczenie jest bardzo proste. Wystarczy na jednym 

z dwóch identycznych korytarzy rozłożyć na całej podłodze 

rolki ROLFON i uruchomić w obu korytarzach muzykę (z radio-

węzła lub przenośnego odtwarzacza z głośnikiem), a następnie 

posłuchać i na własne uszy ocenić jaka jest różnica w słuchaniu 

muzyki w korytarzu z rolkami ROLFON w porównaniu do kory-

tarza bez rolek.

Można po tym eksperymencie zawiesić rolki pod su1tem 

i zaprosić młodzież do dyskusji (na lekcji fizyki) o niewidzialnych 

zjawiskach fizycznych, które znacząco wpływają na odbiór ich 

ulubionych utworów muzycznych w różnych przestrzeniach 

(w domu, szkole, dyskotece, sali gimnastycznej i w hali sportowej). 

Zainteresowanie jest gwarantowane – tym bardziej, że  

ROLFON działa niewidzialnie i... BEZ PRĄDU!

Zastosowanie rolek ROLFON ma tutaj kilka aspektów takich 

jak: ochrona zdrowia przez zmniejszenie poziomu hałasu 

w korytarzach, uzyskanie komfortu słuchania muzyki na 

przerwach, a także edukacja młodzieży w dziedzinie fizyki… 

również rodziców (poprzez dzieci). Z kolei rodzice przeniosą takie 

doświadczenie do zakładów pracy, w których spotykają się z hała-

sem wnętrzowym.

Likwidujemy koszmar 
szkolnych korytarzy!

   ...obieramy kurs na ciszę!
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