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“Bir saat için kurulmak ne ise 
insan için uyumak da odur!”
Arthur Shopenhauer, (1788-1860), Alman Filozof
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DİNLENMEK İÇİN SESSİZ VE SAKİN BİR YER

Oteller misafirlerine, kendi 

evlerinde alıştıkları konforu ve 

daha fazlasını “ikinci bir ev”

 mantığıyla sunarlar.

Zamanın başlangıcından beri insanlar; eğlence, spor, 
ticaret, din, aile, eğitim, sağlık gibi çeşitli nedenlerle 
seyahat ederler. Bu seyahatler;  günler, haftalar hatta 
aylarca sürebilir. İnsanlar dinç kalabilmek için iyi bir 
yemek ve içecek, dinlenmek içinse güvenli ve rahat 
bir ortama ihtiyaç duyarlar. Konukların beklentileri 
değişmiş olmasına rağmen bu temel gereksinimler 
yüzyıllar boyunca, hep aynı kalmıştır.

Sessizlik İhtiyacı

Bugün oteller, misafirlerinin memnuniyetini artırmak 
için gelişmiş teknolojiler, özel tasarım mobilyalar, SPA 
merkezleri ve kapalı yüzme havuzları gibi ayrıcalıklar 
sunarak konfor algısını artırmaya odaklanmışlardır. 
Ancak insanlar gün içerisinde karşılaştıkları gürültülü 
ortamlardan gelerek sığındıkları bu yerlerde mahre-
miyetlerinin korunmasını, sükûnet ve sakinliğin de 
sağlanmasını isterler. Odaya girdikleri anda; kapıyı 
kilitler, banyoyu kontrol eder ve yumuşaklığını his-
setmek için yatağa otururlar. Belki de sırt üstü uzanıp 
sadece dinlerler; eğer duydukları tek şey sessizlikse, 
işte bu mükemmeldir!

Neyi duyarız?

Ses basıncı seviyesi  (Lp), ortamda belli bir noktada 
ölçülen ses basıncının dB cinsinden ifade edilen değe-
ridir. Desibel (dB) ise birim zamandaki yayılma doğ-
rultusunda dik birim alandan geçen ses enerjisinin 
ortalama değeridir. İşitme eşiği 5 dB seviyelerinde, ağrı 
eşiği ise 120 dB’de başlar. Hızlı titreşim yapan nesneler 
ince ve tiz sesler, yavaş titreşim yapan nesneler kalın 
ve bas sesler çıkarmaktadırlar. Simgesi “f ” ve birimi

Hertz (Hz)  olan frekans, sesin saniyedeki titreşim sa-
yısını ifade etmektedir. İşitme aralığımız genelde 20 
ile 20.000 Hz arasında değişir ve insan kulağı düşük 
frekanslara daha az duyarlıdır.

OTEL İÇİ GÜRÜLTÜ KAYNAKLARIN 
ARTIŞ SEBEPLERİ…

• Oteller; kongre merkezleri,  iş toplantıları, ofis 
odaları,SPA alanları,  fitness merkezleri ve res-
toranlara yer veren çok fonksiyonlu binalara 
dönüştü.

• HD ekranlar, ses sistemleri ve internet erişimi 
gibi teknolojik olarak gelişmiş özelliklere odakla-
nıldı.

• İç mekân gürültüsü; içeriğinin yoğun olmasın-
dan ötürü (müzik, konuşma, başka diğer sesler 
gibi) genellikle daha rahatsız edicidir.
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… Gürültü, en son yapılan Amerikan Otel Memnu-
niyeti anketinin en önemli şikâyet konusu olmuştur.

... Otel konuklarının belirledikleri en önemli üç 
problem:
 1- Gürültü
 2- Oda/otel bakımı
 3- Isıtma, havalandırma, iklimlendirme

Otel Misafirleri ve Gürültü

Yapılan çalışmalar sonucunda, gürültünün iş hayatı 
üzerinde birçok olumsuz etkilerinin olduğu görül-
müştür. Aynı zamanda otellerin ambiansını büyük 
oranda bozduğu ve otel hakkında negatif izlenimler 
oluşturduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Bu gibi prob-
lemlerin çözümü için yüksek tadilat maliyetlerine kat-
lanmaktansa, işin başlangıcında sağlıklı akustik proje-
lendirilmeleri yapılmış bir bina inşa etmek çok daha 
kolay ve düşük maliyetli olacaktır.

Otel Misafirleri ve Uyku

Yabancı seslerin yoğun olduğu bir ortam, insanların 
rahatlama ve uykuya geçme sürecini olumsuz etkiler.
Bu sebepten dolayı kaliteli bir uyku için iyi bir ses 
yalıtımı şarttır. 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SES DÜZEYLERİ

Ölçüm birimi desibeldir (dB) 

OTEL KONUKLARI VE UYKU
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Ölçüm birimi desibeldir (dB) 
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Telefon zili
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KALİTELİ BİR UYKUNUN ÖNEMİ

Beynimiz ve bedenimiz biz uyurken bile 

uyarılara açık durumda olduğu için 

gürültüye tepki vermeye devam ederler. 

Gözlerimizi kapatabiliriz ancak 

kulaklarımızı kapatamayız!

Kaliteli bir gece uykusu sağlığımızı ve performansı-
mızı önemli ölçüde etkilemektedir. En küçük bir ses 
bile bizi rahatsız edip uyandırabilir, uyku kalitemizin 
düşmesine sebep olabilir.

Gürültünün Etkileri

30 dB ses seviyelerinde gürültünün olumsuz etkileri 
vücut hareketleri, uyanıklık hali, vücutta uyarılmalar 
ve uyku bozukluğu olarak görülmeye başlar. 40 dB 
seviyesi rahatsız eder, 55 dB seviyesi ise fiziksel ve 
psikolojik sağlığımızı tehdit eder.

Uykusuz Araba Kullanmak

Uykusuzluk; hızlı karar alma sürecini uzatır, refleksle-
rimizi yavaşlatır ve dikkat gerektiren bir işle uğraşırken 
problemler yaşamamıza neden olur.
Dünyanın her yerindeki sürücü dernekleri bu konuda 
uyarılar yapmaktadır. İstatistikler, uykusuzluk yüzünden 
her yıl yüzbinlerce trafik kazası yaşandığını ve bunların 
çoğunun da ölümcül olduğunu göstermektedir.

6

Oteller ve Uyku

Amerika’ da her yıl uykusuzluktan kaynaklanan ortalama 100,000 
kaza gerçekleşiyor.



REM Uykusunu Atlamamak Gerekir

REM (Hızlı Göz Hareketleri), uyku döngüsündeki beş 
evrenin en önemli aşamasıdır. REM uykusu, beden ve 
beynin enerji sağlayabilmesi için gerekli olan  toplam 
uykunun %20 ile %25’ini kapsar. Uykunun bu evre-
si gün içerisindeki performansımız, rüya görebilme-
miz, kas hareketliliğimiz ve hafızamızın güçlü olması 
için önemlidir.  Normal bir gece uykusunda, insanlar 
genelde REM uykusunu dört ya da beş kere yaşarlar. 
Gecenin başında oldukça kısa olan REM’ler gecenin 
sonuna doğru gittikçe uzamaktadır.

Uykusuzluk Ciddi Sonuçlara Neden Olur 

Amerika kaynaklı çalışmalar, yeterli REM seviyesine 
ulaşılması ile sorunları çözebilme becerisi arasında 
çok yakın bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. İyi 
bir gece uykusundan sonra zihinsel olarak zorlu görev-
ler ile karşılaşan insanlar daha başarılı olmaktadırlar. 
Bilim adamlarının karşılaştırdığı üç test grubunda; ilk 
grup sadece yatarak dinlendi, ikinci grup REM sevi-
yesi eksik uyudu ve üçüncü grup da REM seviyesine 
ulaşacak kadar yeterli derinlik ve uzunlukta uyudu. 
Yaratıcılık gerektiren bir yaklaşımla çözebilecekleri 
bir kelime problemini, REM seviyesine ulaşan uyku 
grubunun diğer gruplara kıyasla daha rahat çözdükle-
ri fark edildi. Yapılan son çalışmalar uykunun sağlıkla 
olan ilişkisini doğrudan ortaya koymaktadır. Açıkça 
görülmektedir ki; uykusuzluk kronik hastalıklar için 
risk oranı oluşturmaktadır. Uykusuzluğun ilk evrele-
rinde, pozitif ruh halimizi kaybetme eğiliminde oluruz 
ve bu durum yaşantımızı olumsuz yönde etkiler. Bilim 
adamları, uykusunu yeterince almış ve uykusuz iki 
grubu karşılaştırdıklarında, duygusal anıları canlan-
dırmada büyük farklılıkların yaşandığını gözlemle-
mişlerdir. Uykusuz grup olumlu ve nötr kelimeleri 
hatırlamada sorun yaşamış; ancak olumsuz kelimeleri 
hatırlamada uykusunu yeterince almış grupla aynı 
performansı göstermişlerdir. Başka bir deyişle; kesintili 
olarak geçirilen uyku süresi uzun vadede depresyona 
neden olabilmektedir.

BİR OTELİN GÖREVİ 

UYKU VE HAFIZA

Uykusuzluğun birçok nedeni olabilir; ancak buna 
genellikle gürültü kirliliği neden olmaktadır. Bu 
durum, insanların seyahatlerinde verimli ve dinç 
olabilmesi için dinlendikleri ve konakladıkları 
yerin önemini açıkça göstermektedir.

UYKU VE PROBLEM ÇÖZME

Uykusuz gönüllüler  olumlu ve nötr kelimeleri hatırlamada 
sorun yaşarken, olumsuz kelimeleri olduğu gibi hatırlamışlardır.

Duygusal uyartı çeşidi

UYKU VE SAĞLIK

8 saatten az süren uyku kronik hastalıklar için risk oranını arttırır.

Uykunun REM evresine ulaşanlar problemleri daha yaratıcı bir 
yaklaşımla çözmektedirler. 
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Pozitif Negatif Nötr

REM Uykusu 
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ARTIK GÜRÜLTÜ RAHATSIZLIK YARATAMAYACAK !

Otelde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde odamız 
bizim için özel bir mekân, varlığımız ise saygı göste-
rilmesi gereken bir olgudur; ancak bazı zamanlarda 
işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı, 
müşterilerini rahat ettirmek ve konforlu bir şekilde 
konaklamalarını sağlamak için otel odalarının sessiz, 
huzurlu ve konforlu olması otel işletmeleri için çok 
önemlidir ve her geçen gün önemi de artmaktadır.

Gürültü Nedir?

Herhangi bir kaynağın oluşturduğu titreşimlerden 
meydana gelen ve kulağımız tarafından algılanabilen 
basınç değişimlerine “ses” denir. “Gürültü” ise kula-
ğımız tarafından algılanan karmaşık seslerdir aynı 
zamanda istenmeyen bir ses olarak da tarif edilebilir.

Bizi çevreleyen iki tip gürültü vardır:
1)Hava Doğuşlu; hava ile birlikte taşınır.
2)Katı Doğuşlu; bina yapı malzemeleri ile taşınır.

Yolculuk, toplantı, şehir gezisi ya da

 telefon görüşmeleriyle geçen uzun bir 

günün ardından otel odası 

rahatlayabileceğimiz ilk durağımızdır.
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Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı
Hafif ara bölme duvarlarda daha iyi bir ses yalıtımı 
için yüksek “R” değeri gerekir.

R=L1-L2+10 log (S/A)

• R=Her Frekans Bandı İçin Ses Azaltma Endeksi,
• S= Yüzey Alanı (m2)
• A= Alıcı Odadaki Ses Yutum Alanı (m2)
• Rw=Ağırlıklanmış ses azaltma indeksi malzemelerin 
ses yalıtım performansının laboratuvar şartlarında 
ölçülen ve tek bir değer “desibel (db)”olarak ifade eden
etiket değeridir.
• D’nT,w: Sahada Kaynak oda ve Alıcı Oda Arasındaki 
Ağırlıklanmış Standardize Seviye Farkı  
• D’nT,w + C: İlave Düzeltme Terimi olan “C” ile orta/
yüksek frekanslı gürültüye göre seviye farkını tanımlar. 
(EN ISO 717-1 uyarınca ve EN ISO 140-4’e göre ölçülen)

Hava doğuşlu seslerde seviye farkı arttıkça daha iyi bir 
performans ve akustik elde edilir.
Sahada iyi bir akustik performans elde edebilmek 
için laboratuvar ortamında elde edilen ihtiyaca en uy-
gun Rw değerine, güvenlik katsayısı olarak  +7dB ilave 
edilmesi tavsiye edilir. Bu değer arasındaki Rw değeri 
bölme duvarlar ve yapılacak ölçümler için istenen 
birçok gerekliliği yerine getirir. İki otel odası arasındaki 
bölme duvarlarda Rw değeri için 63 dB önerilir.

Hafif Sistemler ile Akustik Konfor

Tek katmanlı bileşenlerde ses yalıtımını arttırmak için 
(tuğla, beton gibi) kütleyi artırmak gerekir (kütle et-
kisi). Teorik olarak, kütleyi ikiye katlamak ses yalıtım 
değerini (Rw) sadece 6 dB artırabilir. 
Kütleleri birbirinden ayırarak aradaki boşluğa yalıtım 
uygulamak ses enerjisinin duvardan geçişini azaltır. 
Eşit performanslı sistemlerin duvar ağırlıkları 10 katı 
kadar azalabilir.

RL1 L2

80 dB 20 dB

Ses Yalıtımı ve Oda Akustiği

Örnek:

Beton duvar Rigips Alçı Levha
Sistemi

Yüzey kütlesi: 600kg/m2

Kalınlık: 260 mm
Rw: 65 dB

Yüzey kütlesi: : 60kg/m2

Kalınlık: 205 mm
Rw: 67 dB

D’nT,w

25 - 35 dB
Duyulabilirlik Gereksinimler
Kolay anlaşılabilir

35 - 45 dB %50 Duyulabilir

45 - 55 dB Az duyulabilir, anlaşılmaz En az

55 - 65 dB Genellikle duyulamaz Tavsiye edilen

65 - 75 dB Çoğu ses tamamen engellenir En ileri çözüm
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ORTAK ALANLARDAKİ ÖZEL ODALAR

Otellerde, çalışanlar ve misafirler için çok 

fonksiyonlu kullanıma uygun yapılmış 

alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda 

akustik çözümler oluşturmak mimarlar, 

iç mimarlar, hatta akustik uzmanları 

için oldukça zordur.

Bir otel hakkındaki ilk izlenim; çoğu durumda giriş 
holü ya da lobinin kalitesinden oluşur. Bu alanların 
hem göze hem kulağa hitap etmesi çok önemlidir. Bu 
alanlarda oluşan gürültü, otel çalışanların ve misafir-
lerinin rahatını sağlamak ve akustik bir ortam sunmak 
için kontrol altına alınmalıdır.

Oda Akustiği

Tam bir akustik ortam sağlmak için öncelikle hava 
doğuşlu gürültünün engellenmesi gerekir, ancak pra-
tikte bunun tamamen yapılabilmesi mümkün değildir. 
Duvarlar ve tavanlar bina bölümlerinin büyük bir kıs-
mını oluştururlar, bu sebepten dolayı ortamdaki gü-
rültüyü azaltmak ve akustik bir ortam yaratmak için 
uygun devar ve tavan sistemleri seçilmelidir. Sistem 
düşük gürültü seviyesine ulaşacak, kısa yol kat etme-
sini sağlayacak  özellikte malzemelerden oluşmalıdır.
Odanın akustik performansı için en önemli parametre 
çınlama süresidir (RT). Bu değer bir ses kaynağının 
susmasından itibaren ses basınç seviyesinin 60 dB 
azalması için geçen süreyi belirtir.
Ortamın gereksinimlerine göre seçilen alçı levha duvar 
sistemleri ses yansımasını azaltarak yankılanma süre-
sinin düşmesine yardımcı olur.

Çınlama Süresi
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Bu değer bir ses kaynağının susmasından itibaren ses basınç 
seviyesinin 60 dB azalması için geçen süreyi belirtir.



Gürültü Kontrolü

Günümüzde gürültü kontrolü ve akustik tasarım 
otellere katma değer sağlayan yeni bir kavram ola-
rak ortaya çıkmıştır. Restoran veya lobi gibi geniş ve 
gürültülü alanlarda sağlıklı bir akustik ortam elde 
edebilmek için akustik asma tavan ve duvarlar 
uygulanmalıdır. Resepsiyon, danışma ve dinlenme 
mekânları gibi alanlarda konsantrasyonun üst sevi-
yede tutulabilmesi, iyi bir iletişim sağlanabilmesi ve 
dinlenme için akustik konfor dikkate alınmalıdır. 
Akustik Asma Tavan Sistemleri estetik görünüşleri-
nin yanında tesisat ve taşıyıcı sistemi örterek ortam 
akustiğine katkı sağlar. Akustik düzenlemeler ile ilgili 
yapılması gerekenler Çevresel Gürültünün Değerlen-
dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde açıkça belirtil-
miştir. Ses yalıtımı ve akustik konfor alçı levha ve asma 
tavan sistemleri ile kolaylıkla sağlanabilmektedir.

İyi Bir Oda Akustiğinin Yararları

Ses yutucu özelliği olan ve olmayan yapı malzemeleri 
arasında büyük bir maliyet farkı olmayabilir ancak 
malzemeler özellikleri ve sağladıkları faydaları açı-
sından bakıldığında birbirlerinden oldukça farklılaş-
maktadır.

İyi bir ortam akustiği kişinin yaşam konforunu, 
verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Açık ofislerde 
odanın bir ucundaki masa ile diğer bir ucundaki 
masanın sesleri birbirine karışmamalıdır. Rahat bir 
çalışma ortamı için ortamdaki rahatsız edici gürültü 
en az seviyede olmalıdır.

•

•
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SESİNİZİ DUYURUN

Akustiği iyi olan bir odada yapılan 

etkinliklerin verimi daha yüksek olur.

Odadaki sesin anlaşılabilirliği yüzeylerin ve objelerin 
yansıtma ve yutma özelliklerine bağlıdır. Geç gelen 
yansımalar ve yüksek çınlama, arka plan gürültü sevi-
yesini artırır. Bu durum oda içerisinde doğrudan gelen 
sesin karışmasına yol açar, konuşmanın anlaşılabilirli-
ğine olumsuz yönde etki eder.

Konuşmanın Anlaşılabilirliği

Konferans salonları, toplantı odaları ve sunum alan-
ları oteller için önemlidir. Mekan içerisindeki etkin-
liğin ne olduğuna göre akustiğe, ses yankılanmasına, 
konuşmanın anlaşılabilir ve berrak olmasına özel-
likle önem verilmelidir. Yapılan konuşmanın ber-
raklığı ve anlaşılabilirliği iş görüşmeleri veya diğer 
aktivitelerde başarılı olunmasını etkilemektedir. 

Akustiği iyi bir ortamda yapılan görüşmelerde daha 
düşük tonlama ile konuşmak mümkündür. Bu şekilde 
hem konuşmacı daha rahat konuşur ve daha az yorulur 
hem de dinleyici tartışmlara daha rahat katılır ve konuyu 
daha iyi anlar. Konuşulan konular akılda daha kalıcı olur 
ve görüşme daha verimli geçer.
Konuşma aktarım indeksi (STI) konuşmanın aktarım 
kalitesini gösterir. Devam eden birbirine bağlantılı 
konuşmalarda kişi bazı kelimeleri tam anlayamasa 
bile cümlenin genelinden ifade edilmek istenen şeyi 
anlayabilir. Ancak konuşma sırasında kelime algısı 
%67’nin altında kalır ise konuşmanın anlaşılabilirliği 
ortadan kaybolmuş olarak kabul edilir.

0 - 67
67 - 78
78 - 87
87 - 94
94 - 96

Kötü
Zayıf
Orta
İyi
Çok İyi

0 - 0.3
0.3 - 0.45
0.45 - 0.6
0.6 - 0.75
0.75 - 1

12

Ses Yalıtımı ve Oda Akustiği

STI 
Değeri

Konuşma Kalitesi
IEC 60268-16’ya göre

Konuşma  
Anlaşılabilirliği(%)



Hoş Bir Ses

Bir binanın akustik gereksinimleri tasarımın ilk evre-
lerinde belirlenmelidir, konu mimarlar ve akustik uz-
manlar tarafından ele alınmalıdır. Alçı levha sistemleri, 

teknik dokümanlar eşliğinde ve uygulama detaylarına 
dikkat edilerek uygulandığında her proje için akustik 
çözümler getirebilecek yüksek performanslı sistemlerdir.

Ses Yutma

Konuşmanın Anlaşılabilirliğini Geliştirmek İçin Çözümler

Sakıncalı: Sert ve yansıtıcı yüzeylere çarpan ses 
arkadan ön sıralara geri yansır ve eko yapar.

Uygun: Ses yutucu akustik malzeme ile kaplanan duvar ve tavan sayesinde 
ses, arkadaki yüzeye çarpar, bir kısmı yutulur ve ön tarafta eko yapmaz.  

Duymak ve Anlamak

• Odanın dizaynı (şekli, mobilyaları, yüzeyleri vs.), 
odanın içerisindeki ses seviyesini doğrudan etkiler. 
• Yankılanma, ses enerjisinin oda içerisinde kaybol-
ması ile direkt olarak ilgilidir.
• Mobilyasız ve yansıtıcı yüzeylere sahip bir oda, mo-
bilyalı ve yumuşak yüzeylere sahip bir odaya göre yan-
kılanmanın daha çok olacağı bir ortam olarak görülür.
• Yankılanma olan bir odada ses seviyesi, akustik özel-
likte olan bir odaya göre daha yüksek olacaktır.
• Arka plan gürültüsü ve yankılanma olan bir odada 
konuşulan konuyu anlayabilmek daha zor olacaktır.    

Ses yutma katsayısı (alfa), malzemenin ya da sistemin belirli bir frekansta ne kadar ses yutabildiğini gösterir.

Daha büyük alanlar için emici ve yansıtıcı yüzeylerin bir arada kullanılması gerekmektedir.
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Ses Yutma Ses Yutma Ses Yutma

Küçük mekanlar için örnek bir akustik çözüm.



ODA ÇÖZÜMLERİ:

1 2 3 4 5 6 7 8

Ses yalıtımı, nem dayanımı, ısı yalıtımı, 
yangın dayanımı

2 Havalandırma boşluğu ve banyo arasındaki   
   duvar

Nem dayanımı
Ses yalıtımı, nem dayanımı, yangın dayanımı

Ses yalıtımı, nem dayanımı

Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, yangın dayanımı

Ses yalıtımı, ısı yalıtımı

Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, yangın dayanımı

Ses yalıtımı, darbe dayanımı, yangın dayanımı

3 Banyolardaki iç duvarlar
4 İki banyo arasındaki duvar

5 Banyo ve yatak odası arasındaki duvar

6 İki yatak odası arasındaki duvar

7 Dış duvar

8 İki yatak odası arasındaki duvar

1 Misafir odası ve koridor arasındaki duvar

FonksiyonSistem
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1

3

5

7

2

4

6

8

RIGIPS SISTEM PERFORMANSLARI

• Profil 75 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips yangına    
  + darbeye dayanıklı alçı levha
• 75 mm Camyünü

• Profil 75 mm + 75 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips yangına   
  + neme dayanıklı alçı levha
• 50 mm Camyünü

• Profil 75 mm + 75 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips yangına 
  dayanıklı alçı levha
• 50 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips yangına   
  dayanıklı alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 75 mm + 75 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips yangına 
  + neme dayanıklı alçı levha
• 2 x 75 mm Camyünü

• Profil 75 mm + 75 mm
• 2 x 12,5 mm + 1 x 12,5 mm    
  Rigips yangına dayanıklı 
  alçı levha
• 2 x 75 mm Camyünü

• Profil 50 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips neme 
  dayanıklı alçı levha

• Profil 50 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips neme 
  dayanıklı alçı levha

• Profil 50 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips 
  alçı levha

• Profil 50 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips  
   Glasroc H

• Profil 50 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips  
  Glasroc H
• 50 mm Camyünü

• Profil 50 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips 
   alçı levha
• 50 mm Camyünü

• Profil 75 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı 
   levha
• 75 mm Camyünü

• Profil 75 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı 
   levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 75 mm
• 2 x 20 mm Rigips yangına 
  + neme dayanıklı alçı levha

• Profil 100 mm
• 2 x 12,5 mm + 1 x 25 mm   
   Rigip yangına + neme   
   dayanıklı alçı levha
• 50 mm Camyünü

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Rw= 53 dB

Rw= 34 dB

Rw= 8 dB

Rw= 62 dB

Rw= 62 dB

Rw= 56 dB

Rw= 61 dB

Rw= 45 dB

Rw= 10 dB

Rw= 68 dB

Rw= 71 dB

Rw= 63 dB

Rw= 56 dBEl 30

El 30

El 90

El 90

El 90

El 30

El 90El 90

El 30

El 90

El 90

El 90

El 30

El 90
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1 İki ofis arasındaki duvar

4 İki toplantı  odası arasındaki duvar

8 Islak mahaller arasındaki duvar

2 Ofislerde akustik tavan

5 Toplantı odasındaki akustik tavan

9 Servis oda tavanı

3 Ofis ve toplantı odası arasındaki duvar

7 Toplantı odasındaki akustik tavan

6 Koridor ve toplantı odası arasındaki duvar

10 Depolar arasındaki duvar

11 Ofis ve ortak alanlar arasındaki duvar

15 Restaurant ve koridor arasındaki duvar

13 Restauranttaki akustik tavan

17 Toplantı odası ve asansör arasındaki duvar

19 Mutfak alanı ve ortak alan arasındaki duvar

12 Restaurant ve lobi arasındaki duvar

16 Koridordaki akustik tavan

14 Lobideki aksutik tavan

18 Mutfak alanı ve restaurant arasındaki duvar

20 Mutfak tavanı

Sistem Sistem

MEKAN ÇÖZÜMLERİ:

1 2 3 4 5 6 7 10

20191817161514131211

8 9
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RIGIPS SISTEM PERFORMANSLARI

• Profil 50 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 50 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips neme 
   dayanıklı alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 2 x 12,5 mm Rigips neme 
   dayanıklı alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 2 x 12,5 mm + 1 x 25 mm Rigips  
   neme + yangına dayanıklı alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 50 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips neme 
   dayanıklı alçı levha

• Profil 100 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Profil 100 mm
• 1 x 25 mm Rigips alçı levha
• 100 mm Camyünü

• Akustik asma tavan
  ‘Gyptone’

• Akustik levha
   ‘Rigitone’

• Asma tavan ile Rigips  
   neme dayanıklı alçı levha
• Ecophon akustik 
   yıkanabilir levha

• Akustik levha  
   Rigitone + Camyünü

• Akustik levha
   Rigitone + Camyünü

• Akustik levha
   ‘Rigitone’

• Asma tavan 12,5 mm
   Rigips alçı levha

• Akustik asma tavan
  ‘Gyptone’

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

11 12

14

18

13

17

15

19

16

20

• Profil 75 mm
• 1 x 12,5 mm Rigips neme 
  dayanıklı alçı levha
• 75 mm Camyünü
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Rw= 55 dB

Rw= 56 dB

Rw= 63 dB

Rw= 63 dB

Rw= 63 dB

Rw= 58 dB

Rw= 63 dB

Rw= 34 dB

Rw= 58 dB

Rw= 63 dB

Rw= 63 dB

Rw= 46 dB

El 30

El 120

El 90

El 90

El 90

El 90

El 30

El 90

El 30

El 90

El 90

El 90

El 30

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen

Önerilen



REFERANSLAR

18

Başarılı Planlama

Marina Bay Sands, Singapur

Shangrı-la Otel, Bombay
K.G.A Crowne Plaza, Kochi
The Park, Haydarabad
Vıceroy- Courtyard Marrıott, Haydarabad
The Leela Palace, Delhi
Indus Ramada, Delhi
Taj Mahal Otel, Bombay
Naman Sofıtel, Bombay
Crowne Plaza Otel, Changi Havaalanı, Singapur
St. Regıs Otel, Bangkok
Novotel Plantınum, Bangkok
Crowne Plaza Minsheng Road, Şangay
Sofıtel Sheshan Region, Şangay
Four Seasons, Hangzhou
Days Inn Otel, Çongçing
Sheraton Hotel, Huzhou
Crowne Plaza, Hanoi
Kumho Saigon Plaza, Hochiminh şehri
Keangnam Hanoı Plaza, Hanoi
... ve dünyada daha fazlası...

Marina Bay Sands otelde toplam 
2.561 oda ve süit bulunmaktadır.

Hedef:
Dünya standartlarında gelişmeye 
entegre edilmiş sanatsal teknoloji ve 
yüksek esneklik.

Çözüm:
• Rigips alçı lavha sistemleri 2 saat 
yangın dayanımı ve yüksek akustik 
performans sağlamaktadır.
• Asma tavan sistemlerinde Rigips 
Casoline gizli taşıyıcı sistemi ve Rigips 
Topline levhaları kullanılmıştır.



OTEL TASARIMINDAKİ ÖNEMLİ ETMENLER

1. Ses Yalıtımı
Alçı levha sistemlerimiz, konuk mahremi-
yetinin ve iyi bir gece uykusuna katkı sağla-
manın yanı sıra çeşitli etkinlikler için sessiz 
bir alan sağlanmasına da yarar.

2. Oda Akustiği
Ses yutma özelliğine sahip ürünlerimizin 
kullanımı ile ortamdaki konuşmaların an-
laşılabilirliği artırılarak kalabalık ortamlar-
da gürültünün önüne geçilebilir.

3. Yatırım ve Can Güvenliği
İç duvarlar ile oluşturulan pasif yangın ko-
ruması bina yangın güvenliği için kritik bir 
öneme sahiptir. Alçı yanmaz bir malzeme-
dir ve yangına karşı korur.

4. Sağlıklı Iç Mekan
Alçı levhalarımız insan sağlığına zararlı 
maddeler içermez. Sistemlerimiz, havayı 
temizleyebilme özelliği olan levhalarımız 
ile uygulandığında ortamdaki VOC (Uçucu 
Organik Bileşen) seviyesini düşürür. 

5. Estetik ve Tasarım Imkanları
Alçı levha sistemlerimiz tasarımda sınırsız 
özgürlük imkânı vererek pürüzsüz ve çat-
laksız yüzeyler elde edilmesini sağlar.

6. Dayanıklılık ve Bakım
Alçı levha sistemlerimiz dayanıklıdır ve 
tüm maliyetler üzerinde pozitif bir etkisi 
vardır. Bakım, onarım gereksinimleri önce-
den tahmin edilebilir ve misafirler rahatsız 
edilmeden tadilatlar hızlıca yapılabilir.

7. Proje Maliyetlerinin Optimizasyonu
Alçı levha sistemlerimiz daha hızlı montaj 
imkânı ve yapısal maliyet avantajları ile ge-
leneksel duvar yapı elemanlarına göre proje 
maliyetinde tasarruf sağlar.

8. Enerji Verimliliği
Alçı levha sistemlerimiz ile birlikte uygula-
nan yalıtım ısıtma ve soğutma enerji sarfi-
yatını en aza indirilmesini sağlar. Daha az 
kütleye sahip malzemeleri ısıtmak ve soğut-
mak daha kolay olduğu için enerji sarfiyatı 
da en az olacaktır.

9. Süreklilik
Alçı levhalarımız %100 geri dönüştürüle-
bilir özelliğe sahiptir. Alçı levha sistemleri-
mizin kurulumu geleneksel duvarlara göre 
daha az su tüketimi ile gerçekleştirilir. 

10. Ulaşılabilirlik ve Performans
Ürünlerimiz, teknik destek ve satış ekibimiz 
ile 60’dan fazla ülkede satılmaktadır. Ürün-
lerimiz ile oluşturulan özel dizayn edilmiş 
alçı levha sistemlerimiz binaların her türlü 
gereksinimlerini yerine getirebilir ve kalıcı 
çözümler üretebilir.
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