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ERVAAR SILENT SOCKS

EENVOUDIG BEVESTIGEN
U monteert Silent Socks eenvoudig 
op stoelen met stalen buispoten. 
Gereedschap is niet nodig. U hoeft 
de aanwezige viltjes onder de poten 
ook niet te verwijderen voordat u de 
Silent Socks aanbrengt.

AFMETINGEN EN MATERIALEN
Silent Socks zijn verkrijgbaar in twee 
afmetingen die passen op stalen 
buispoten met een diameter van 16-
22 mm en 20-27 mm, zowel met in-
wendige als uitwendige plastic dop. 

MATERIAAL 
inwendig van synthetische rubber 
(TPE), uitwendige sok van gevilte 
wol.

VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU
Niet alleen het akoestisch milieu 
vaart wel bij Silent Socks: 

 ▪ Ze zijn ook vriendelijk voor de 
vloer.

OPGELET
Silent Socks glijden makkelijk en 
daarom dient met een stoel met 
Silent Socks alleen normaal te geb-
ruiken. Zit dus niet te wippen op de 

stoel, aangezien de achterpoten van 
de stoel dan weg kunnen glijden.

Dankzij hun ronde vorm dempen Si-
lent Socks ook de ‘botsgeluiden’ die bi-
jvoorbeeld ontstaan als toelen en tafels 
met elkaar in aanraking komen.

GETEST OM TEGEN EEN STOOTJE 
TE KUNNEN 
Silent Socks zijn getest in het gelu-
idslaboratorium van Akustikverkstan 
te Skövde (Zweden). Silent Socks 
bezitten uitstekende geluiddem-
pende eigenschappen, vergeleken 
met gewone plakviltjes, plastic dop-
pen of tennisballen (die soms in 
scholen gebruikt worden). 

Naargelang de stoel en vloer die 
werden getest, werd voor Silent 
Socks een geluiddempend effect op-
gemeten dat 18 dB(A) groter was dan 
het geval was met de oorspronkeli-
jke plastic stoelpootbeschermingen. 
Daarbij kan worden aangetekend dat 
een demping van het geluid met 8-10 
dB(A) al wordt ervaren als een halv-
ering van het geluidsniveau. 

Silent Socks zijn ook getest door het 
Zweedse onderzoekinstituut SP te 
Borås. Hier werd de slijtvastheid van 

Silent Socks is het resultaat van een meerjarig ontwerpproject dat tot doel 
had om het schrapende geluid van stoelpoten in scholen en kinderdagverbli-
jven te dempen. Er zijn ook veel particulieren die thuis van het storende gelu-
id van schrapende stoelpoten af willen. Aangezien een stoel met Silent Socks 
zo makkelijk glijdt, hoef je nooit zwaar te tillen en komen er ook geen krassen 
op de vloer. Hardnekkige vlekken op de vloer, veroorzaakt door plakviltjes die 
loskomen, behoren nu ook tot het verleden.

akoestische sokken voor stoelpoten, een uniek 

product voor een beter akoestisch milieu. 

Silent Socks vergeleken met andere 
beschermingen die op de markt geb-
racht zijn. De test werd uitgevoerd 
op een linoleumvloer, wat de meest 
gebruikelijke vloeren zijn in scholen 
en kinderdagverblijven. 

De testresultaten zijn beschikbaar 
op: www.silentsocks.se
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ONDERHOUD EN VERZORGING
Stofzuig de Silent Socks als ze stoffig 
zijn. Als ze daarna nog steeds niet 
goed schoon zijn, kunt u ze wassen. 
Dit hoeft echter hoogstens een à 
twee maal per jaar te gebeuren.  
 
Verwijder de Silent Socks in hun ge-
heel met inbegrip van het inwendige 
rubbergedeelte van de stoelpoten 
en was ze in de wasmachine, wol-
programma 3040° C. Laat de Silent 
Socks goed drogen in een droog-
trommel. Laat ze nu bij voorkeur een 
uurtje op een goed geventileerde en 
warme plaats liggen voordat u ze 
weer op de stoelpoten bevestigt.  

Silent Socks zijn ook goed geschikt 
voor thuis gebruik, maar denk er 
wel aan dat ze op bepaalde vloeren 
sneller verslijten. Op effen linoleum-
vloeren gaan ze heel lang mee. Silent 
Socks voldoen ook uitstekend op 
gelakt parket, maar de levensduur is 
dan wat korter. 

Bij gebruik op vloeren die oneffen 
zijn, stroef aanvoelen of zichtbare 
naden hebben (geoliede houten 
vloeren, stenen vloeren, tegelvloeren 
en bepaalde laminaatvloeren) kan de 
levensduur aanzienlijk teruglopen, 
soms tot slechts enkele maanden. 

Hoe komt dat? Wel, net als andere 
textielproducten, zoals sokken en 
kousen, verslijten ook Silen Socks bij 
wrijving. Ze glijden dan niet zo goed 
meer en moeten worden vervangen.

Maar net als uw gewone kousen 
veroorzaken ze geen beschadiging 
of slijtage aan de vloer.


