
Cotral CLEAR 
Op maat gemaakte geluidsfilter

CLEAR, uw oplossing voor geluidsoverlast op het werk



Geluidsoverlast en geluid op het werk in cijfers

(Bron : Ifop/Opinion Matters)

Geluid, een onderschat probleem
De negatieve gevolgen laten zich gedurende de hele werkdag 
voelen.

Het verstoort de concentratie, verhoogt de stress en de 
prikkelbaarheid : de levenskwaliteit en de productiviteit op het 
werk worden beïnvloed. 

Studies tonen dat de geluidsoverlast het realiseren van 
specifieke taken bemoeilijkt : telefoneren, rekenen, leren, 
lezen, onthouden en verbeteren.

De werknemers proberen zich te beschermen door helmen 
of dopjes, dit ten nadele van de samenwerking. 

Besluit : de geluidsoverlast is een reëel en serieus probleem.

80% van de medewerkers 
hebben last van geluid op 

het werk

1 actieve persoon op 5 
vindt dat professioneel 

geluid hen minstens  
30 min werk/dag doet 

verliezen

In een Open space vind 59% 
van de werknemers dat de 

geluidslast heel hoog

93% van de medewerkers 
op bureau worden 

beïnvloed doet geluid

(Bron: INRS)



om geconcentreerd en niet geïsoleerd te blijven 
. Behouden communicatie tussen collega’s : enkel het omgevingsgeluid 

wordt verminderd
. Comfort : ontwikkeld op basis van de meest recente technologieën vanaf 

een oorafdruk, je zou vergeten dat je CLEAR gebruikt
. Gebruiksgemak : eenvoudig om te dragen, zelfs tijdens gebruik van 

telefoon of koptelefoon
. Discretie : dankzij zijn sober en transparant design blijft CLEAR onzichtbaar

CLEAR : innovatie, comfort en eenvoud

Om te beantwoorden aan alle eisen is 
Clear beschikbaar met 4 niveau’s van 
demping : 12, 17, 23 of 25 dB.
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Verbeter de levenskwaliteit van uw werknemers op het werk

+ energie + sereniteit Verbetering van de MVO  
(Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen)

Boost de performantie van uw teams

+ concentratie + nauwkeurigheid Verhoogde productiviteit

APV (dB) 18,4 18,0 15,4 17,0 12,6 14,8 16,6 26,6

H
SNR(dB) 17

H : 16 M : 14 L : 15 H-L : 0,8

APV (dB) 25,4 23,7 22,4 26,2 25,8 26,2 20,1 34,3

P
SNR(dB) 25

H : 23 M : 25 L : 24 H-L : - 1,0

APV (dB) 18,5 19,4 19,2 23,8 22,4 21,4 18,1 28,9

N
SNR(dB) 23

H : 20 M : 22 L : 21 H-L : - 0,7
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Frequentie in hertz

APV (dB) 1,3 1,8 3,3 5,6 7,9 12,8 16,2 16,2

C
SNR(dB) 12

H : 13 M : 5 L : 5 H-L : 8

Gecertificeerde filters volgens de NF EN 352-2:2003 norm

« Comfort » filter : NIET EG gecertificeerd volgens de NF EN 352-2:2003



Meer info op www.cotral.be

Garandeert het auditieve welzijn van de professionelen 
die worden blootgesteld aan geluid

25 jaar ervaring 2 miljoen dagelijkse 
gebruikers

31 000 tevreden 
bedrijven

Aanwezig op 
4 continenten
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Cotral Lab in het kort

"Heel efficiënte en comfortabele 
Geluidsbeschermers."

Joan M.
THALES

"Deze uitrustingen zijn 
heel efficiënt tegen 
geluidsvermoeidheid en geven 
een reëel werkcomfort."

Stéphanie R.
MACSF ASSURANCES

"De oordopjes bereiken 
probleemloos hun doel, namelijk 
me laten concentreren in een 
open space, niettegenstaande 
het geluid rondom mij. Ik ben 
er heel tevreden over en kan ze 
zeker aanbevelen."

Anne-Sophie D.
PROCTER & GAMBLE

Professionelen die met plezier hun geluidsfilters dragen

BESCHERMEN SENSIBILISEREN CONTROLEREN
Comfortabele geluidsfilters die je 100% 

van de tijd kan dragen.
Ludieke en interactieve tools om uw 

werknemers bewust te maken van hun 
veiligheid.

Het bewijs van de efficiëntie van uw anti-
geluid oplossing.

Onze missies


