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Geluidsarm systeem voor binnenriolering
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DYKA Sono: geluidsarme binnenriolering

Het stille systeem voor riolering
Bewegend water maakt in afvoerbuizen vaak storend 

lawaai. DYKA Sono is een door DYKA ontwikkeld en 

geproduceerd leidingsysteem om deze geluiden te dempen 

en is een ideale oplossing voor woningen, appartementen 

en kantooromgevingen. Het complete systeem van buizen, 

hulpstukken en bevestigingsbeugels is in diverse diameters 

leverbaar, van 50 t/m 160 mm. Materialen liever prefab 

geleverd bij u op locatie? Ook dat kan met DYKA Sono.

Compleet en stil
 Verzwaarde buizen die geluiddempend werken

 Hulpstukken met manchetverbinding voorkomen het  

 doorgeven van contactgeluid

 Speciale geluiddempende bevestigingsbeugels

DYKA Sono: een duurzame oplossing
Duurzaamheid is een belangrijk aspect in de bouw. 

Dan is het goed om te weten dat DYKA Sono volledig 

gerecycleerd kan worden. De materialen levert u in bij het 

Kurio inzamelsysteem en wij doen de rest.

*Bronnen: rapport ‘Beleving van geluidshinder in Vlaanderen’. Uitgegeven 
door de studiedienst van de Vlaamse regering. Rapport ‘Aanbevelingen voor 
fysische parameters in het Vlaams Binnenmilieubesluit”, uitgegeven door 
VITO NV.

Stilte valt pas op als het er niet meer is. Een stille leefruimte vergroot niet alleen het wooncomfort, het is 

aangetoond dat dit cruciaal is voor de gezondheid van bewoners*. Goed geïsoleerde woningen beperken 

geluidshinder van buiten al tot een minimum. Daardoor vallen geluiden binnenshuis des te meer op. En niemand 

wil last hebben van een toilet dat boven doorgetrokken wordt of een klokkende leiding in de woonkamer. 

Gelukkig kan deze overlast voorkomen worden met DYKA Sono: het geluidsarme binnenrioleringsysteem van 

DYKA. Lees verder en ontdek alle voordelen.

Hoor het verschil
DYKA Sono Binnenrioleringssysteem



Standaard PVC DYKA Sono

Hoogste geluidsdruk Laagste geluidsdruk

Bewezen stil met SoundSpotSim
Beheersing van geluid vraagt om een integrale aanpak. 

Zowel op het vlak van materiaalkeuze, posities van de 

leidingen of de plaatsing van de schacht. Al deze onderdelen 

hebben invloed op het geluid van de sanitaire installatie. 

Maar welke invloed? En hoeveel geluid? Dan luidt het 

antwoord: meten = weten. En er is een manier om dit te 

doen: met SoundSpotSim. 

Met dit computermodel maken we een simulatie van de 

complete afvoerinstallatie: plaatsing, positie en materiaal. 

Vervolgens ziet u de invloed daarvan op geluidsvorming. 

Op basis van mogelijke parameters helpt het programma 

de juiste keuzes te maken voor het beste stille resultaat. 

De DYKA Studiedienst ondersteunt u graag met advies over 

mogelijk installatiegeluid.

Verschil geluidsdruk tussen standaard PVC en DYKA Sono:

Gemeten door Sorama - Spin-off bedrijf van de T.U. Eindhoven.
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DYKA Sono: geluidsarme binnenriolering

Het installatiegemak van DYKA Sono
DYKA Sono is niet alleen ongehoord stil. Het systeem laat 

zich ook eenvoudig installeren. Installateurs kunnen aan 

de slag met vertrouwd PVC-materiaal dat probleemloos te 

combineren is met andere leidingsystemen in PVC, PP en 

PE. Het systeem is leverbaar in alle standaard gebruikte 

diameters en dankzij unieke alzijdige mofbuizen, heeft u 

evenmin zaagverliezen.

Snel monteren
DYKA Sono is snel en effectief te monteren door de 

rubberringverbinding die bovendien expansieproblemen 

ondervangt. Omdat de ring gefi xeerd is in het hulpstuk, 

kan die niet verschuiven. De vereiste montagekracht is 

gering. De goede afdichting is gewaarborgd door het grote 

contactoppervlak tussen rubber en buis. 

Belangrijke kenmerken
 Leverbaar in diameter: 50, 75, 90, 110, 

 125 en 160 mm. 

 Langdurige belasting tot 70ºC en 

 kortstondig tot 95ºC. 

 Aansluitbaar op alle binnenriolering systemen. 

 Recycleerbaar via Kurio-inzamelsysteem.

 Alzijdig mof-systeem: minder afval.

 Gefi xeerde ruberringen.
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Klaar voor de samenwerking
DYKA Sono is geheel in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en wij delen graag onze kennis met u. DYKA 

adviseert werkvoorbereiders en ondersteunt inkopers en ontwerpers met deskundig advies. Neem voor meer 

informatie of persoonlijk technisch advies contact op met onze specialisten: 

Stuur een e-mail naar: studiedienst@dyka.be of bel 011 – 800 420. We helpen u graag verder. 

Bewezen stil
Geluiddempend door verzwaarde buizen en dikwandige 

hulpstukken met rubberinlage

Compleet systeem
Inclusief speciale geluiddempende bevestigingsbeugels

Installatiegemak
Snel en eenvoudig monteren, ook op bestaande PVC, PE 

en PP-systemen

Logistieke
service

Technisch 
advies

Altijd bereikbaar
en dichtbij

Producten
op maat

België wordt stil 
van DYKA Sono!
Hét stille systeem voor binnenriolering



DYKA, part of Tessenderlo Group
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