
AKUSTYKA
W  B I U R Z E
-  c z y l i  j a k  w a l c z y ć  z  h a ł a s e m

PORADY ROZWIĄZANIA INSPIRACJE



7 POWODÓW DLA KTÓRYCH 
WARTO ZAINWESTOWAĆ W 
ŚCIANKI I PANELE AKUSTYCZNE

Lepsze samopoczucie 
Zwiększenie efektywności pracy 
Mniejszą liczba popełnianych błędów 
Zwiększenie satysfakcji z pracy 
Obniżenie stresu 
Łatwiejszą koncentrację i komunikację 
Większą precyzyjność i skuteczność w wykonywaniu skomplikowanych 
zadań 

W dobrze zaplanowanej przestrzeni akustycznej Twoi pracownicy 
będą popełniać o 20% mniej błędów - to pozwoli Ci wygenerować 
większe zyski! Wspólnie zyskacie:

NEGATYWNY WPŁYW HAŁASU 
NA PRACOWNIKÓW

Nadmierny hałas negatywnie wpływa na organizm ludzki i jest 
w wielu przypadkach równie szkodliwy jak czynniki chemiczne czy 
mechaniczne. Powoduje:

Utrudnioną komunikację 
Stres 
Przyspieszone zmęczenie 
Podwyższenie ciśnienia tętniczego  
Utrudnioną koncentrację uwagi 
Zaburzenia snu  
Wzrost napięcia psychicznego i większą skłonność do agresji 



BEZP ŁATNE  T E S TY  ROZW IĄZAŃ  
AKUSTYCZNYCH I  AUDYT  

POM I E SZCZEŃ  W  PAŃ S TWA 
B IURZE

Po wstępnym ustaleniu terminu:  

Przeprowadzamy bezpłatny audyt pomieszczeń 
w Państwa biurze:  

1. Wraz z akustykiem przeprowadzamy specjalistyczne 
pomiary mające na celu określenie warunków akustycznych 
panujących w danym pomieszczeniu (czasu pogłosu, redukcji 
hałasu oraz średniego współczynnika pochłaniania). 
 
2. Następnie przygotowujemy dla Państwa propozycje 
konkretnych rozwiązań, które poprawią akustykę w biurze.  
 
3. Końcowym etapem jest analiza warunków akustycznych, 
którą przeprowadzamy już po zastosowaniu wspólnie 
wybranych materiałów. 

1.  Przyjeżdżamy do Państwa z panelami, ściankami  i towerami 
akustycznymi. 
 
2. Prezentujemy je na żywo. 
 
3. Pozostawimy towery do Państwa dyspozycji na 10 dni, 
aby mogli Państwo je samodzielnie i bezpłatnie przetestować. 
 
 

Jak to wyg ląda w p rak tyce?  



FOTO INSPIRACJE





















to wszechstronna rodzina sciennych i sufitowych paneli
akustycznych, dostepnych w dwóch grubosciach,
pieciu kształtach, i wielu rozmiarach, które oferuja
nieskonczenie wiele mozliwosci konfiguracji.

Design: Paul & Kate Brooks

BLOCKS



Design: HUSH

WALL
to wolnostojaca scianka akustyczna, oferujaca najlepsze
parametry izolacji akustycznej i absorbcji na rynku
europejskim. Prosty, ponadczasowy design powoduje,
ze znakomicie pasuje do wszystkich pomieszczen
biurowych i produkcyjnych.



Design: Paul & Kate Brooks

PUZZLE
to akustyczne panele scienne łaczace najlepsze
własciwosci akustyczne z niespotykanym designem. 
Panele dostepne sa w 5 kształtach, które umozliwiaja
łaczenie i budowe nieskonczenie szerokich oraz
wysokich kompozycji.



Design: Paul & Kate Brooks

DUO
to rodzina dwustronnych ekranów absorbcyjnych
oferowanych w prostej, ponadczasowej formie. 
Produkty tej rodziny moga byc montowane jako ekran
biurkowy, wolnostojacy lub podwieszany pod sufit.



Design: HUSH

TOWER
to wolnostojacy słup akustyczny o niespotykanych
własciwosciach pochłaniania nadmiernego hałasu. 
Z łatwoscia redukuje czas pogłosu przy jednoczesnym
ograniczeniu innych elementów akustycznych.



Design: Jakub Sobiepanek

CONE
jest doskonałym połaczeniem stylu z najlepszymi
własciwosciami pochłaniania oraz izolacji akustycznej 
Dostepny w kształcie koła lub prostokatu na
oryginalnej, drewnianej podstawie nada charakteru
kazdemu wnetrzu.


