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AUTO PRODUKTY
je najkvalitnejší tlmiaci materiál "asfaltový plát" na svete! Samolepiaci
patentovaný _ahký elastický butyl s hliníkovou fóliou. Extrémne tlmí
vibrácie. Optimál: -10°C až +60°C. Odolný: -54°C až +149°C.
Hmotnos_:
2,20kg/m2. Hrúbka: 1.6mm. Akustický "loss faktor" = 0,417 pri 20°C. Test
USA: FMVSS 302.

10415 Balenie: 2 pláty

XTREME SPEAKER KIT

10425 Balenie: 1 plát

XTREME WEDGE PAK

25 x 25cm

pre tlmenie priestoru v okolí reproduktoru
jedného páru dverí

14,90 €

81 x 45cm

pre tlmenie _ubovolného priestoru ideálne na

29,90 €

uzavretie dverí

XTREME DOOR KIT

10435 Balenie: 4 pláty

19405 Balenie: 5 plátov

XTREME TRUNK KIT

91 x 30cm

pre kompletné tlmenie jedného páru dverí

84,90 €

81 x 45cm

pre tlmenie vä_ších priestorov ideálne kufor

139,90 €

auta

10455 Balenie: 9 plátov

XTREME BULK PAK

81 x 45cm

ekonomické pre tlmenie rôznych priestorov

229,90 €

auta

SUPERLITE

SUPERLITE

je obdobou Dynamatu Xtreme
elastický butyl s hliníkovou fóliou) o 30% tenší a _ahší

(tzn.samolepiaci

_ahký

10612 Balenie: 3 plátov 81 x 45cm

SUPERLITE TRI-PAK

ekonomické pre tlmenie rôznych priestorov

69,90 €

auta

10648 Balenie: 12 plátov 81 x 45cm

SUPERLITE BULK PAK

ekonomické pre tlmenie rôznych priestorov

259,90 €

auta

je špeciálne tvarovaná silikónová kocka. Potlá_a odrazené vlny od
zadnej steny za reproduktorom. Reproduktor vyžaruje zvuk pred
membránu
aj
za
_u.
Odrazené
vlny
skres_ujú
výsledný
zvuk.
DYNAXORB ich takmer úplne pohlcuje. Umož_uje tak na 100% využi_
kvalitu stredobasových a basových reproduktorov!

DYNAXORB SPEAKER KIT

pre
tlmenie
steny za 2
dvomi
stredobasovými
11800
Balenie:
kocky
15 x 15cm
reproduktormi

11855 Balenie: 8 kociek

DYNAXORB SUB PAK

29,90 €

15 x 15cm

pre tlmenie steny za štyrmi stredobasovými a

109,90 €

jedným basovým reproduktorom

je samolepiaca akustická pena s hliníkovou fóliou. Ú_inne tlmí hluk
motorov! Tenká hliníková vrstva je vode a oleju odolná. Materiál znižuje
hluk motora o 50% navyše pohlcuje 97% tepelného žiarenia a chráni tak
lak vášho auta. Je ur_ený na spodnú stranu kapoty a
prepážku
motorového priestoru.

THE HOODLINER

11905 Balenie: 1 plát

137 x 81cm

motorového
priestoru
odhlu_nenie
motora
pre kompletné
tlmeniepre
kapoty,
príp. prepážky
auta

84,90 €

MOC
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platí od 15.06.2010

je samolepiaca vysokoefektívna akustická pena. Tlmí vonkajší, vnútorný
hluk a izoluje od vonkajších teplôt. Má vysoké akustické absorb_né
vlastnosti a excelentné tepelnoizola_né vlastnosti. Je ur_ená na strop,
bo_né steny a podlahy v aute. Ideálny je v kombinácii s Dynamat
Xtreme!

11101 Balenie: 1 plát

137 x 81cm

DYNALINER 1/8" - 0,32cm

pre tlmenie stropov, podláh a ve_kých plôch
auta, hrúbka 0,32cm

DYNALINER 1/4" - 0,64cm

pre tlmenie stropov, podláh a ve_kých plôch

11102 Balenie: 1 plát

59,90 €

137 x 81cm

84,90 €

auta, hrúbka 0,64cm

11103 Balenie: 1 plát

DYNALINER 1/2" - 1,28cm

137 x 81cm

pre tlmenie stropov, podláh a ve_kých plôch

119,90 €

auta, hrúbka 1,28cm

je jedine_ný štvorzložkový systém, najú_innejšie pohlcujúci hluk, nízke
frekvencie a teplo. Extrémne tlmí hluk od vozovky pri jazde a skreslenie
karosérie pri použití subwooferov v kufri. Je ur_ený na podlahy
auta.
Ideálny je v kombinácii s Dynamat Xtreme!

21100 Balenie: 1 plát

DYNAPAD

137 x 81cm

pre tlmenie podláh od hluku vozovky a tepelné

139,90 €

odizolovanie od výfukových potrubí

je samolepiaca super_ahká hliníková fólia. Je ur_ená na zakrytie otvorov
napr.vo dverách a tým odstra_uje možnos_ akustického skratu. Vhodná
pre SPL! Používa sa v F1!

13105 Balenie: 3 pláty

DYNAPLATE

61 x 76cm

pre zakrytie rôznych otvorov na odstránenie

199,90 €

akustického skratu

ACCESSORIES

je príslušenstvo pre dokonalú a bezproblémovu inštaláciu Dynamat
materiáov!

10007 Balenie: 1 val_ek

DYNA ROLLER

pre správne nanesenie a tvarovanie tlmiacich

24,90 €

materiálov Dynamat

10001 Balenie: 1 vreckový nôž

SWITCH-A-BLADE

pre _ahké a presné narezanie tlmiacich

39,90 €

materiálov Dynamat, vymenite_né _epele

8581 Balenie: 1 pár profi rukavice

GLOVES

pre praktickú a bezpe_nú prácu pri nanášaní

39,90 €

tlmiacich materiálov Dynamat

HOME PRODUKTY
je ozvu_nica z prispôsobivej flexivinylovej akustickej bariéry pre tlmenie
reproduktoru v podh_ade, alebo stene. Ostra_uje prúdenie zvuku v
podh_ade, alebo stene a zvyšuje výkon a kvalitu zvuku.

50306 Balenie: 1 box 44x31x17cm

DYNABOX

ozvu_nica pre umiestnenie a tlmenie
reproduktoru v podh_ade, alebo stene

149,90 €

