
CLEAR, sinun ratkaisusi työmelun torjumiseksi

Cotral CLEAR 
Yksilöllinen melusuodatin



Meluhaitta ja työmelu numeroina 

(Lähde: Ifop/Opinion Matters)

Melu, aliarvioitu ongelma
Melun negatiiviset seuraukset tuntuvat pitkin koko työpäivän.   

Se estää keskittymästä, lisää stressiä ja ärtyneisyyttä: melu 
vaikuttaa työelämän laatuun ja tuottavuuteen. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että meluhaitta vaikeuttaa 
tiettyjen tehtävien suorittamista: puhelut, laskeminen, 
oppiminen, lukeminen, muistaminen ja korjaaminen.

Työntekijät pyrkivät eristäytymään kypärin tai korvatulpin 
yhteistyön kustannuksella.   

Lopputulos: meluhaitta on vakava ja todellinen ongelma.

80 % työntekijöistä kärsii 
työmelusta.

Yksi viidestä työelämässä 
olevista henkilöistä on sitä 
mieltä, että ammattimelu 
vie ainakin 30 minuuttia 

työaikaa päivässä. 

 Avokonttoreissa 59% 
työntekijöistä pitää 

melutasoa hyvin korkeana.

93% toimistotyöntekijöistä 
kärsii melusta.

(Lähde: INRS)



auttaa pysymään keskittyneenä olematta eristäytynyt 
. Työtoverien välinen kommunikointi pysyy ennallaan: vain ympäröivä 

melutaso laskee.
. Mukavuus: suunniteltu uusimpien teknologioiden avulla korvasta otetun 

mallin mukaisesti. CLEAR unohtuu käytössä.
. Helppokäyttöisyys: yksinkertaiset käyttää, jopa matkapuhelimen tai 

puhelinkuulokkeiden kanssa.
. Huomaamattomuus: puhdaslinjaisen ja läpinäkyvän designinsä ansiosta 

Clear on näkymätön. 

CLEAR: innovaatio, mukavuus ja yksinkertaisuus

Vastatakseen kaikkiin tarpeisiin Clear on 
saatavilla 4 vaimennustasossa: 12, 17, 23 
tai 25 dB.
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Paranna työntekijöittesi työelämän laatua

+ enemmän energiaa + enemmän rauhallisuutta Yritysten yritysvastuun 
parantaminen

Tehosta tiimiesi suorituskykyä

+ enemmän keskittymistä + enemmän säästöjä Kasvanut tuottavuus 

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

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequencies in Hz

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

Standardin NF EN 352-2:2003 mukaiset CE-sertifioidut suodattimet

Suodatin ”Confort”: EI standardin NF EN 352-2:2003 mukaista CE-sertifiointia



Lisätietoja www.cotral.fi

Melussa työskentelevien ammattilaisten kuulon 
hyvinvoinnin takaaminen

25 vuoden asiantuntemus  2 miljoonaa käyttäjää 
joka päivä

31 000 tyytyväistä 
yritystä

Läsnä neljässä 
maanosassa
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Cotral-Laboratorio lyhyesti 

”Erittäin tehokkaat ja mukavat 
kuulosuojaimet”

Joan M.
THALES

”Nämä laitteet ovat erittäin 
hyödylliset kuulon heikkenemistä 
vastaan, ja ne tekevät työskentelystä 
todella mukavampaa.”

Stéphanie R.
MACSF ASSURANCES

”Korvatulpilla saavutetaan 
alkuperäinen tavoite, joka oli 
keskittymisen mahdollistaminen 
avokonttorissa huolimatta 
ympäröivästä melusta. Olen kaiken 
kaikkiaan hyvin tyytyväinen ja voin 
suositella niitä.”

Anne-Sophie D.
PROCTER & GAMBLE

Melusuodattimien tyytyväisiä ammattilaiskäyttäjiä

SUOJAA KOULUTA VARMISTA
mukavat melusuodattimet, 

joita käytetään 100 % ajasta. 
käyttäjäystävällisiä ja interaktiivisia 

työkaluja, jotka tekevät työntekijöistäsi 
oman terveytensä aktiivisia toimijoita.

todistus meluntorjuntaratkaisusi 
tehokkuudesta.

Tavoitteemme


