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Multifuncţionalitatea reprezintă viitorul: Schalke Arena, în afara scopului său principal de stadion de fotbal cu 60.683 de locuri, se
poate transforma în numai câteva ore într-o sală enormă pentru evenimente deosebite de orice fel. Noua arenă proprie a FC
Schalke 04 a fost finalizată în august 2001 şi oferă o noutate la stadioane: terenul de joc de 118 x 79 metri poate fi mutată în afara
stadionului pe şine de teflon, în 30 minute prin apăsarea unui buton. 
Tribuna sud inferioară poate fi deplasată cu circa 16 metri sub tribuna superioară, creând astfel spaţiu pentru tenis, box, concerte rock, concerte clasice,
spectacole muzicale sau de televiziune. Sarcina TROX a fost să optimizeze izolaţia acustică a clădirii, deoarece locuitorii din vecinătatea sălii se
plânseseră din cauza zgomotului.

Pentru a reduce nivelul zgomotului şi a proteja locuitorii din zonele învecinate, au fost instalate atenuatoare de zgomot cu structuri fonoizolante de tip XKA,
din fibre de sticlă şi cu placă perforată. Materialul fonoabsorbant este biodegradabil şi netoxic şi este impregnat cu agenţi antioxidanţi şi hidrofobi. Aceasta
face produsul nostru amical cu mediul, şi de asemenea sigur prin selectarea de materiale ne-inflamabile, conform DIN 4102 A2. Reprezentarea detaliată
arată că, la instalarea atenuatoarelor de zgomot cu structuri fonoizolante în curba de la sud, trebuie să fie prevăzut un aranjament mobil. pentru a menţine
funcţionalitatea tribunei (a se vedea Obiectivul). Deoarece produsele noastre sunt flexibile şi adaptate necesităţilor clienţilor, au putut fi instalaţi pereţii
fonoizolanţi transportabili. 

Datorită perdelelor fonoizolante TROX, locuitorii din zonă aud numai la radio sau TV când se înscrie un gol la Shalke Arena. De fapt, liniile noastre de
amortizoare XKA-100 au diminuat volumul sonor cu circa 10-15 decibeli şi se integrează inobservabile în vederea generală asupra arenei Şi aici am avut
succes, datorită produselor flexibile, individualizate, prin care am reuşit să obţinem cea mai bună combinaţie între confortul persoanelor, factorii economici
şi securitate.
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