
Cotral CLEAR 
Skräddarskytt brusfilter

CLEAR, din lösning mot buller på arbetsplatsen



I siffror, ljudstörningar och buller på jobbet

(Källa: Ifop/Opinion Matters)

Buller, ett underskattat problem
De negativa konsekvenserna orsakade av buller känns under 
hela arbetsdagen.

Det förhindrar koncentrationen, ökar stressen och irritabilitet: 
livskvaliteten på jobbet samt produktiviteten påverkas. 

Studier har visat att buller gör det svårare att utföra vissa 
uppgifter: att ringa samtal, att räkna, att lära, att läsa, att 
memorera och korrigera.

Anställda försöker isolera sig med hörlurar eller öronproppar 
på bekostnad av samarbetet. 

Slutsats: buller är ett verkligt och allvarligt problem.

80% av anställda blir 
störda av buller på jobbet

1 arbetare på 5 anser att 
buller på arbetsplatsen får 
honom/henne att förlora 

minst 30 min arbete / dag

 I open space anses 
ljudnivån som väldigt hög 

av 59% av anställda

93% av anställda på 
kontoret påverkas av buller

(Källa: INRS)



för att behålla fokus utan att isoleras 
. Bibehållen kommunikation mellan kollegor : endast den omgivande 

ljudnivån reduceras
. Bekvämlighet : skapad med den senaste tekniken från avtrycket av ett 

öra, CLEAR känns knappt
. Användarvänlighet : enkelt att bära, även med mobil eller hörlurar
. Diskret : tack vare dess rena och genomskinliga design förblir CLEAR osynlig

CLEAR : innovation, bekvämlighet och enkelhet

För att möta alla behov finns Clear 
tillgänglig med 4 dämpningsnivåer : 
12, 17, 23 eller 25 dB.
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Förbättra dina anställdas livskvalitet på jobbet

Mer energi Mer ro Förbättring av CSR 
(corporate social responsibility - 

Företags samhällsansvar)

Förbättra dina lagers prestationer

Mer koncentration Mer noggrannhet Ökad produktivitet

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

CE-certifierade filter enligt NF EN 352-2:2003 normen

“Komfort” filter : ICKE CE-certifierat enligt NF EN 352-2:2003 normen



Mer information på www.cotral.se

Att garantera yrkesutövarnas akustiska välbefinnande

25 års expertis 2 miljoner användare 
varje dag

31 000 nöjda företag Närvaro på 4 
kontinenter
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Cotral Laboratorium i korthet

"Väldigt effektiva och bekväma 
hörselskydd."

Joan M.
THALES

"De här utrustningarna är väldigt 
användbara mot hörseltrötthet 
och tillför en äkta bekvämlighet 
genom arbetet."

Stéphanie R.
MACSF ASSURANCES

"Öronpropparna uppnår deras 
ursprungliga mål, som var att 
kunna koncentrera mig i en open 
space, trots omgivande buller. 
Jag är överlag väldigt nöjd med 
dem och rekommenderar dem."

Anne-Sophie D.
PROCTER & GAMBLE

Yrkesutövare som är glada att bära sina brusfilter

SKYDDA UTBILDA SÄKERSTÄLL
Bekväma brusfilter som bärs upp emot 

100% av tiden
Roliga och interaktiva verktyg så att dina 

anställda blir aktörer i deras säkerhet
Beviset på effektiviteten av din 

anti-buller lösning

Våra uppdrag


