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Nyquista Acoustic Design jest największym polskim producentem ustrojów
i okładzin akustycznych oraz systemów izolacji i wibroizolacji. Firma została
założona w 2011 r. przez grupę młodych pasjonatów, których połączyło wspólne
zamiłowanie do dźwięku, obrazu oraz szeroko pojętego designu.
Oferujemy szereg rozwiązań akustycznych, zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Nasze produkty mają zastosowanie wszędzie tam,
gdzie liczy się dobra jakość odbioru dźwięku, przejrzystość muzyki, zrozumiałość
mowy, wysoki komfort pracy, a także izolacja od hałasu.
Nyqusta Acoustic Design, to również biuro projektowe, zajmujące się akustyką
wnętrz, instalacjami audio-video oraz automatyką budynkową. Nasz zespół
tworzą akustycy i architekci, którzy dbają o to, aby każde zaprojektowane przez
nas wnętrze, nie tylko poprawiało komfort akustyczny, ale również sprawiało że
poczujemy się w nim wyjątkowo.
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PANELE DYFUZYJNE
FUTURA

panele dyfuzyjne z xps
nazwa produktu / opis

wymiary

MANHATTAN

600 x 600 x 120

panel sprzedawany jako 12 niezależnych rzędów

OMNIBOUNCE

580 x 580 x 70

panel sprzedawany jako 4 niezależne rzędy

SKYLINE 1

580 x 580 x 86

panel jedno-okresowy

SKYLINE 2

580 x 580 x 86

panel dwu-okresowy

OMNIDIRECTIONAL

580 x 580 x 74

DIRECTIONAL

580 x 580 x78

ROUND

580 x 580 x 88

SEAWAVE

580 x 580 x 82

FLICKER

580 x 580 x 82

ZEN

580 x 580 x 42

BREEZE

580 x 580 x 42

panel sprzedawany jako 4 niezależne rzędy
* lakierowanie paneli - farby lateksowe/akrylowe - obowiązuje paleta kolorów Flugger
** cena w nawiasie dotyczny surowego panelu bez lakierowania
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PANELE DYFUZYJNE
KOŁNIERZE SUFITOWE

kołnierze sufitowe z xps

nazwa produktu / opis

wymiary [mm]

KOLNIERZ WEWNĘTRZNY W116

1160 x 115 x 75

KOLNIERZ ZEWNĘTRZNY Z116

1160 x 115 x 75

KOLNIERZ WEWNĘTRZNY W58

580 x 115 x 75

KOLNIERZ ZEWNĘTRZNY Z58

580 x 115 x 75

* lakierowanie kołnierzy - farby lateksowe/akrylowe - obowiązuje paleta kolorów Flugger
** do kołnierza dołączana jest folia typu blackout aby przy dużym natężeniu oświetlenia światło nie przebijało się przez kołnierz

AKCESORIA FUTURA

akcesoria do paneli xps

nazwa produktu / opis

wymiary [mm]

ZESTAW MAGNESÓW NEODYMOWYCH
zestaw 4 magnesów montowanych bezpośrednio w panelu

4 sztuki: ɸ30x3

FABRA MAGNETYCZNA 0,75l
akrylowa farba magnetyczna o kolorze szarym, wydajność
około 4m2 przy jednokrotnym malowaniu (zalecane 2-4 warstwy)
* montaż magnesów na suficie powinien być przeprowadzony przy pomocy metalowej podkonstrukcji
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0,75 litra / puszka
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PANELE DYFUZYJNE
CLASSIC

panele dyfuzyjne drewniane
nazwa produktu / opis

wymiary

LOW FUSER 58-1D-N7+1

580 x 580 x 180

HIGH FUSER 58-1D-N17+1

580 x 580 x 110

PRO FUSER 145-1D-N43+1

1450 x 580 x 110

LOW FUSER 116-1D-N7+1

1160 x 580 x 180

MID FUSER 116-1D-N13+1

1160 x 580 x 110

HIGH FUSER 116-1D-N17+1

1160 x 580 x 110

QRD FUSER 58-2D N7+1

580 x 580 x 110

QRD FUSER 87-2D N11

870 x 870 x 110

QRD FUSER 116-2D N7+1

1160 x 1160 x 110

V-FUSER 58-3D

580 x 800 x 110

ROUND FUSER 116

1160 x 580 x 130

* dostępne różne rodzaje wykończenia – drewno lakierowane, MDF lakierowany, MDF fornirowany
** wzornik kolorów bejc, gatunków drewna oraz fornirów dostępny na końcu cennika
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PANELE ABSORPCYJNE
BASICS

panele absorpcyjne z pianki akustycznej
nazwa produktu / opis

wymiary

gęstość pianki

DUNE

500 x 500 x 40

32-36 kg/m3

FUGUE

500 x 500 x 40

32-36 kg/m3

PRISM

500 x 500 x 50

32-36 kg/m3

CALMA

500 x 500 x 40

32-36 kg/m3

ROUNDED

500 x 500 x 70

32-36 kg/m3

WEDGE

500 x 500 x 40

32-36 kg/m3

HEXAGON

400 x 346 x H
H = 20, 30, 40

32-36 kg/m3

SIGMA

500 x 500 x 40

32-36 kg/m3

MAGNUM

500 x 500 x 50

32-36 kg/m3

PYRAMID

500 x 500 x 50

32-36 kg/m3

TRIANGLE

500 x 500 x 50
500 x 400 x 50
500 x 300 x 50

32-36 kg/m3

* pianka akustyczna o podwyższonym współczynniku pochłanialności, kolor - antracyt
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PANELE ABSORPCYJNE
FIBER COLOR

panele absorpcyjne koloryzowane

nazwa produktu / opis

wymiary

gęstość pianki

FUGUE COLOR

500 x 500 x 40

32-36 kg/m3

DUNE COLOR

500 x 500 x 40

36-40 kg/m3

ROUNDED COLOR

500 x 500 x 70

32-36 kg/m3

WEDGE COLOR

500 x 500 x 50

36-40 kg/m3

HEXAGON COLOR

400 x 346 x H
H=20/30/40

32-36 kg/m3

TRIANGLE COLOR

500 x 500 x 50
500 x 400 x 50
500 x 300 x 50

32-36 kg/m3

* wzornik kolorów na końcu cennika - „panele fiber color - poglądowe kolory”

akcesoria do paneli
fiber color

AKCESORIA FIBER COLOR
nazwa produktu / opis

wymiary [mm]

NAKLEJKA MAGNETYCZNA
podklejany z tyłu panelu magnes o wymiarach 470x470

470 x 470 x 0.4

FABRA MAGNETYCZNA 0,75l
akrylowa farba magnetyczna o kolorze szarym, wydajność
około 4m2 przy jednokrotnym malowaniu (zalecane 2-4 warstwy)
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0,75 litra / puszka
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PANELE ABSORPCYJNE
FIBER BRICKS

panele absorpcyjne koloryzowane

nazwa produktu / opis

wymiary

gęstość pianki

ROUNDED BRICKS

500 x 500 x 50
500 x 500 x 70

32-36 kg/m3

WEDGE BRICKS

500 x 500 x 40

36-40 kg/m3

TRIANGLE BRICKS

500 x 500 x 70

32-36 kg/m3

SQUARE BRICKS

500 x 500 x 20
500 x 500 x 40

36-40 kg/m3

akcesoria do paneli
fiber bricks

AKCESORIA FIBER BRICKS
nazwa produktu / opis

wymiary [mm]

NAKLEJKA MAGNETYCZNA
podklejany z tyłu panelu magnes o wymiarach 470x120

470 x 120 x 0.4

FABRA MAGNETYCZNA 0,75l
akrylowa farba magnetyczna o kolorze szarym, wydajność
około 4m2 przy jednokrotnym malowaniu (zalecane 2-4 warstwy)
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0,75 litra / puszka
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PANELE ABSORPCYJNE
FUGUE MOZAIK

panele absorpcyjne koloryzowane

nazwa produktu / opis

wymiary

gęstość pianki

FUGUE 50 x 50

500 x 500 x 40

36-40 kg/m3

FUGUE 25 x 50

500 x 250 x 40

36-40 kg/m3

FUGUE 50 x 25

250 x 500 x 40

36-40 kg/m3

FUGUE 25 x 25

250 x 250 x 40

36-40 kg/m3

* minimalne zamowienie to 0,5m2 i wielkorotnosci w dowolnej konfiguracji
** usluga projektowania wzoru na sciane i dobor kolorow - ekstra platne (po naszej stronie idzie liczenie)

Rysunki techniczne elementów FUGUE A x B :

FUGUE 50 x 25

FUGUE 25 x 25

B

500

B

A

A

500

250

500

B

B

A

A

500

250
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250

FUGUE 25 x 50

250

FUGUE 50 x 50
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PANELE ABSORPCYJNE
ANTIFLAME

panele absorpcyjne uniepalnione
nazwa produktu / opis

wymiary

BASO DUNE
500 x 500 x 50

panel dostępny w dwóch kolorach:
białym i szarym

BASO DUNE COLOR

500 x 500 x 50

ponad 40 dostępnych kolorów

BASO BOARD A2

500 x 500 x 20

BASO BOARD A4

500 x 500 x 40

BASO BOARD B2

1000 x 500 x 20

BASO BOARD B4

1000 x 500 x 40

FABRIC LEVELS BASO 58

580 x 580 x 40

wkład: pianka baso

FABRIC LEVELS BASO 116

1160 x 580 x 40

wkład: pianka baso
* panel BASO DUNE COLOR - wzornik kolorów na końcu cennika - „panele fiber color - poglądowe kolory”
** panele FABRIC LEVELS BASO - wzornik kolorów na końcu cennika - „materiały obiciowe do ustrojów obszywanych - seria N”
*** panele BASO mogą posiadać widoczne pory wynikające z budowy pianki

panele absorpcyjne obszywane
materiałem z nadrukiem

FABRIC ART
nazwa produktu / opis

wymiary

FABRIC ART BASIC 58
tkanina transparentna akustycznie z nadrukiem, aluminiowa rama
wkład: pianka akustyczna

580 x 580 x 45

FABRIC ART PRO 58
tkanina transparentna akustycznie z nadrukiem, aluminiowa rama
wkład: pianka akustyczna, aktywna membrana

580 x 580 x 45

FABRIC ART BASIC 116
tkanina transparentna akustycznie z nadrukiem, aluminiowa rama
wkład: pianka akustyczna

1160 x 580 x 45

FABRIC ART PRO 116
tkanina transparentna akustycznie z nadrukiem, aluminiowa rama
wkład: pianka akustyczna, aktywna membrana

1160 x 580 x 45

FABRIC ART BINARY
tkanina transparentna akustycznie z nadrukiem, aluminiowa rama
wkład: pianka akustyczna, membrana z płyty z wzorem binarnym
* na tkaninie pokrywającej front obrazu z seri FABRIC ART można wykonać nadruk dowolnej grafiki (w odpowiedniej rozdzielczości)
** zaprezentowane na obrazach FABRIC ART grafiki są poglądowe
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1160 x 580 x 82
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PANELE ABSORPCYJNE
FABRIC LEVELS

panele absorpcyjne obszywane materiałem

nazwa produktu / opis

wymiary

FABRIC LEVELS BASIC 1

580 x 580 x 40

wkład: pianka akustyczna

FABRIC LEVELS PRO 1
580 x 580 x 80

wkład: pianka akustyczna, aktywna
membrana, Nyqui płyta N80

FABRIC LEVELS BASIC 2

1160 x 580 x 40

wkład: pianka akustyczna

FABRIC LEVELS PRO 2
1160 x 580 x 80

wkład: pianka akustyczna, aktywna
membrana, Nyqui płyta N80

FABRIC LEVELS BASIC 3

1160 x 1160 x 40

wkład: pianka akustyczna

FABRIC LEVELS PRO 3
1160 x 1160 x 80

wkład: pianka akustyczna, aktywna
membrana, Nyqui płyta N80

FABRIC STRETCH SYSTEM

niewidoczny system napinania tkanin

nazwa produktu / opis

minimalne zamówienie

NYQUI WALL - PAKIET S
absorber akustyczny 50 do 100mm grubości, podkonstrukcja stelażowa, listwy bezszwowe do napinania
tkaniny, tkanina maskująca transparentna akustycznie z atestami niepalności

10 - 50 m2

NYQUI WALL - PAKIET M
absorber akustyczny 50 do 100mm grubości, podkonstrukcja stelażowa, listwy bezszwowe do napinania
tkaniny, tkanina maskująca transparentna akustycznie z atestami niepalności

51 - 99 m2

NYQUI WALL - PAKIET L
absorber akustyczny 50 do 100mm grubości, podkonstrukcja stelażowa, listwy bezszwowe do napinania
tkaniny, tkanina maskująca transparentna akustycznie z atestami niepalności

100 - 200 m2

NYQUI WALL - PAKIET XL
absorber akustyczny 50 do 100mm grubości, podkonstrukcja stelażowa, listwy bezszwowe do napinania
tkaniny, tkanina maskująca transparentna akustycznie z atestami niepalności
* długość pojedyńczej listywy systemowej - 2m
** istnieje możliwośc wyceny samych listew - cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia
*** wzornik kolorów tkanin dedykowanych do systemu na końcu cennika - „dedykowane materiały do systemu Nyqui Wall”

www.nyquista.pl
POLAND | NYQUISTA ACOUSTIC DESIGN | e-mail: biuro@nyquista.pl | www.nyquista.pl | telefon: (+48) 22 299 07 71

> 201 m2
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PANELE ABSORPCYJNE
NYQUI SCREEN

wolnostojące panele absorpcyjne do biur

nazwa produktu / opis

wymiary
(wysokość x szerokość)

minimalne
zamówienie

1400 x 800 x 58

2 sztuki

1400 x 1200 x 58

2 sztuki

1800 x 1200 x 58

2 sztuki

700 x 800 x 58

2 sztuki

700 x 1200 x 58

2 sztuki

600 x 800 x 58

3 sztuki

700 x 1200 x 58

3 sztuki

NYQUI SCREEN F80 (FLOOR)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wolnostojąca - podłogowa

NYQUI SCREEN F140 (FLOOR)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wolnostojąca - podłogowa

NYQUI SCREEN F180 (FLOOR)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wolnostojąca - podłogowa

NYQUI SCREEN D70 (DESK)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wolnostojąca - biurkowa

NYQUI SCREEN D120 (DESK)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wolnostojąca - biurkowa

NYQUI SCREEN C60 (CEILING)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wisząca - sufitowa

NYQUI SCREEN C70 (CEILING)
perforowana płyta MDF, dwustronnie izolowana pianką akustyczna o podwyższonej gęstości
i obszyta tkaniną akustycznie transparentną,
konstrukcja wisząca - sufitowa
* wzornik kolorów materiałów obiciowych dostępny na końcu cennika

SERIA FLOOR - konstukcje wolnostojące, podłogowe

SERIA DESK - konstukcje wolnostojące, biurkowe

SERIA CEILING - konstukcje wiszące, sufitowe
www.nyquista.pl
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PANELE EKOLOGICZNE
ECO DESIGN

panele absorpcyjne z mchu naturalnego
minimalne zamówienie

nazwa produktu / opis

MECH AKUSTYCZNY BASIC
właściwości mchu: ogniotrwały; antyalergiczny; nie wymaga podlewania, nawadniania, przycinania, doświetlania

0,5 m2

MECH AKUSTYCZNY PRO
Zwiększona absorpcja poprzez instalacje mchu na piance akustycznej i płycie MDF.
właściwości mchu: ogniotrwały; antyalergiczny; nie wymaga podlewania, nawadniania, przycinania, doświetlania

LIGHT GREEN

DARK GREEN

VIVID GREEN

RED

GRAY

BLACK
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PANELE EKOLOGICZNE
ECO PEAT

panele absorpcyjne z torfu akustycznego

nazwa produktu / opis

wymiary

minimalne zamówienie

TORF AKUSTYCZNY 60 H2

600 x 600 x 20

20 sztuk

TORF AKUSTYCZNY 60 H3

600 x 600 x 30

20 sztuk

TORF AKUSTYCZNY 60 H4

600 x 600 x 40

20 sztuk

TORF AKUSTYCZNY 120 H2

1200 x 600 x 20

10 sztuk

TORF AKUSTYCZNY 120 H3

1200 x 600 x 30

10 sztuk

TORF AKUSTYCZNY 120 H4

1200 x 600 x 40

10 sztuk

* arkusze torfu można malowac farbami akrylowymi

NATURALNY KOREK AKUSTYCZNY
nazwa produktu / opis

panele absorpcyjne z korka akustycznego
gęstość korka

wymiary płyty/panelu

minimalne zamówienie

NYQUI CORC - PŁYTA H20

105 - 125 kg/m3

1000 x 500 x 20

10 płyt

NYQUI CORC - PŁYTA H40

105 - 125 kg/m3

1000 x 500 x 20

10 płyt

NYQUI CORC - PŁYTA H50

105 - 125 kg/m3

1000 x 500 x 20

10 płyt

CORC FUGUE

105 - 125 kg/m3

500 x 500 x 50

2 m2

* wyrób produkowany z naturalnego korka - mogą występować większe odchyłki wymiarowe
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PANELE ABSORPCYJNO - DYFUZYJNE
FUSION

panele z pianek akustycznych i xps
nazwa produktu / opis

wymiary

HARMONY 1

580 x 580 x 50

HARMONY 2

580 x 580 x 50

BANDSPREADER

580 x 580 x 85

ALTIMA

580 x 580 x 70

* lakierowanie paneli - farby lateksowe/akrylowe - obowiązuje paleta kolorów RAL
** cena w nawiasie dotyczny surowego panelu bez lakierowania

BINARY

panele z wzorem binarnym

nazwa produktu / opis

wymiary
1200 x 800 x 70

BINARY BLACK VENEER
lakierowany, fornirowany front z czarnego MDF, wykończenie w ramie (fornir, aluminium, drewno
naturalne), forniry dostępne na końcu cennika

1160 x 580 x 70
580 x 580 x 70
1200 x 800 x 70

BINARY COLOR
front MDF lakierowany na dowolny kolor z palety RAL, wykończenie w ramie (fornir, aluminium,
drewno naturalne)

1160 x 580 x 70
580 x 580 x 70
1200 x 800 x 70

BINARY GLOSS
front z plexi dostępnej w ponad 40 kolorach, wysoki połysk, wykończenie w ramie (fornir, aluminium, drewno naturalne)

1160 x 580 x 70
580 x 580 x 70
1200 x 800 x 70

BINARY ART
panel materiałowy z możliwością umieszczenia na froncie dowolnej grafiki, wykończenie w ramie
(fornir, aluminium, drewno naturalne)

1160 x 580 x 70
580 x 580 x 70
1200 x 800 x 70

BINARY FABRIC
panel materiałowy dostępny w ponad 30 kolorach, materiał w pełni transparentny akustycznie,
wykończenie w ramie (fornir, aluminium, drewno naturalne)

1160 x 580 x 70
580 x 580 x 70
1200 x 800 x 70

Opcjonalne: DOŚWIETLENIE PANELU DIODAMI LED

1160 x 580 x 70

diody led białe, zasilacz, sterownik

580 x 580 x 70
* wzory fornirów dostępne na końcu cennika
** panele BINARY ART - można wykonać nadruk dowolnej grafiki (w odpowiedniej rozdzielczości)
*** panele BINARY FABRIC - kolorystyka tkanin dostępna na końcu cennika
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PANELE ABSORPCYJNO - DYFUZYJNE
WOOD DESIGN

panele z drewna i pianki akustycznej

nazwa produktu / opis

PANEL PŁASKI DOTS 1 - 2% perforacji
dostępne wymiary frontu:
500x500mm, 500x1000mm, 1000x1000mm

PANEL PŁASKI DOTS 2 - 10% perforacji
dostępne wymiary frontu:
500x500mm, 500x1000mm, 1000x1000mm

PANEL PŁASKI BLACK WAVE - 13% perforacji
dostępne wymiary frontu:
500x500mm, 500x1000mm, 1000x1000mm

PANEL PŁASKI OBLIQUE - 22% perforacji
dostępne wymiary frontu:
500x500mm, 500x1000mm, 1000x1000mm

PANEL PŁASKI SLOTS - 38% perforacji
dostępne wymiary frontu:
500x500mm, 500x1000mm, 1000x1000mm

PANEL WYGIĘTY CURVE - 16% perforacji
dostępne wymiary frontu:
500x500mm

wymiary

minimalne
zamówienie

500 x 500 x 46
grubość frontu - 6mm

4 m2

500 x 500 x 46
grubość frontu - 6mm

4 m2

500 x 500 x 46
grubość frontu - 6mm

4 m2

500 x 500 x 46
grubość frontu - 6mm

4 m2

500 x 500 x 46
grubość frontu - 6mm

4 m2

500 x 500 x 60
grubość frontu - 8mm

16 sztuk

* różne wykończenia w cenie: fornir, drewno naturalne bejcowane, drewno lakierowane, mdf lakierowany
** wzornik wykończeń na końcu cennika

Przykładowe wykończenia panelu Black Wave w fornirze:

Palisander Rio

Oliwka Prima

Palisander Brazylijski

Zebrano Bianco

Dostępne wzory perforacji:
DOTS 1

DOTS 2

BLACK WAVE

OBLIQUE

SLOTS

CURVE

2% perforacji

10% perforacji

13% perforacji

22% perforacji

38% perforacji

16% perforacji
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PANELE ABSORPCYJNO - DYFUZYJNE
SYSTEM

systemy okładzin perforowanych

nazwa produktu / opis

minimalne zamówienie

SYSTEM OKŁADZIN PERFOROWANYCH - OPCJA UNIEPALNIONA

10 - 99 m2

absorber akustyczny 50 do 100mm, pokonstrukcja i płyta drewniana perforowana uniepalniona

SYSTEM OKŁADZIN PERFOROWANYCH - OPCJA UNIEPALNIONA

> 100 m2

absorber akustyczny 50 do 100mm, pokonstrukcja i płyta drewniana perforowana uniepalniona

SYSTEM OKŁADZIN PERFOROWANYCH - OPCJA STANDARD

10 - 99 m2

absorber akustyczny 50 do 100mm, pokonstrukcja, płyta drewniana perforowana

SYSTEM OKŁADZIN PERFOROWANYCH - OPCJA STANDARD

> 100 m2

absorber akustyczny 50 do 100mm, pokonstrukcja, płyta drewniana perforowana
* cena za m2 dotyczy gotowego systemu bez instalacji - instalacja wyceniana indywidualnie
** przy zamówieniu systemu należy pamiętać aby podać wzór perforacji - wzory dostępne na dole strony

SYSTEM

fronty do systemu okładzin perforowanych

nazwa produktu / opis

wymiary

minimalne zamówienie

FRONT PERFOROWANY 60x60, UNIEPALNIONY

580 x 580 x 16

15 sztuk

FRONT PERFOROWANY 120x60, UNIEPALNIONY

580 1160 x 16

10 sztuk

FRONT PERFOROWANY 60x60, STANDARD

580 x 580 x 16

15 sztuk

FRONT PERFOROWANY 120x60, STANDARD

580 1160 x 16

10 sztuk

* przy zamówieniu należy podać wzór perforacji i ilość frontów

Dostępne wzory perforacji:
DOTS A

DOTS B

DOTS C

SLOTS A

SLOTS B

SLOTS C

SLOTS D

2% perforacji

3% perforacji

10% perforacji

15% perforacji

17% perforacji

22% perforacji

38% perforacji
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PUŁAPKI BASOWE
WALLTRAPS

pułapki basowe naścienne
nazwa produktu / opis

wymiary

WALL TRAP 120
aktywna membrana, wkład z pianki o podwyższonej gęstości, materiał
obiciowy w pełni transparentny akustycznie, wykończenie w ramie
(fornir, aluminium, drewno natrualne)

1200 x 800 x 120

WALL TRAP 116
aktywna membrana, wkład z pianki o podwyższonej gęstości, materiał
obiciowy w pełni transparentny akustycznie, wykończenie w ramie
(fornir, aluminium, drewno natrualne)

1160 x 580 x 120

WALL TRAP 58
aktywna membrana, wkład z pianki o podwyższonej gęstości, materiał
obiciowy w pełni transparentny akustycznie, wykończenie w ramie
(fornir, aluminium, drewno natrualne)

580 x 580 x 120

* różne wykończenia ramy: fornir, drewno naturalne bejcowane, drewno lakierowane, mdf lakierowany - wykończenie w cenie panelu

CORNER BASICS

pułapki basowe z pianek akustycznych
wymiary

gęstość pianki

inne opcje
wykończenia

TRIANGLE 25

A = 1000, B=250

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

TRIANGLE 50

A = 1000, B=500

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

QUARTER ROLLER 25

A = 1000, R=250

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

QUARTER ROLLER 50

A = 1000, R=500

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

HALF ROLLER 25

A = 1000, 2R=250

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

HALF ROLLER 50

A = 1000, 2R=500

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

FULL ROLLER 25

A = 1000, 2R=250

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

FULL ROLLER 50

A = 1000, 2R=500

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

DUNE TRAP 25

A = 1000, B=250

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

DUNE TRAP 50

A = 1000, B=500

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

ROUND TRAP 25

A = 1000, B=250

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

ROUND TRAP 50

A = 1000, B=500

32 - 36 kg/m3

możliwość
koloryzowania

nazwa produktu / opis

* minimalne zamówienie każdego typu pułapki - 2 sztuki

R

2R

DUNE
TRAP

2R

ROUND
TRAP

A

FULL
ROLLER

A

A
B

HALF
ROLLER

A

QUARTER
ROLLER

A

TRIANGLE

A

Rysunki techniczne:

B
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PUŁAPKI BASOWE
WOOD CORNER

pułapki basowe szerokopasmowe

nazwa produktu / opis

wymiary

cena brutto
L = 800
A = 455, B=360
D = 580
F = 40

WOOD CORNER FABRIC
aktywna membrana, rdzeń z pianki o podwyższonej gęstości, materiał obiciowy w pełni
transparentny akustycznie, szczelna drewniana obudowa

L = 800
A = 455, B=360
D = 580
F = 40

WOOD CORNER VENEER
aktywna membrana, rdzeń z pianki o podwyższonej gęstości, materiał obiciowy w pełni
transparentny akustycznie, szczelna drewniana obudowa, fornirowy front szczelinowy
* dostępne materiały obiciowe oraz forniry na ostatniej stronie cennika

Dostępne wzory perforacji frontu pułapki Wood Corner Veneer:
BLACK WAVE

OBLIQUE

Wymiary ustroju Wood Corner Fabric i Veneer:

SLOTS

B

D

F

22% perforacji

38% perforacji

L

13% perforacji

A

CORNER PRO

pułapki basowe z pianek o podwyższonej gęstości
gęstość pianki

wymiary pułapki

możliwość wykończenia

N80

80 kg/m3

L=1000, D=250, A=B=177, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N100

100 kg/m3

L=1000, D=250, A=B=177, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N120

120 kg/m3

L=1000, D=250, A=B=177, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N80

80 kg/m3

L=1000, D=500, A=400, B=300, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N100

100 kg/m3

L=1000, D=500, A=400, B=300, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N120

120 kg/m3

L=1000, D=500, A=400, B=300, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N80

80 kg/m3

L=1000, D=500, A=B=354, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N100

100 kg/m3

L=1000, D=500, A=B=354, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

N120

120 kg/m3

L=1000, D=500, A=B=354, F=30

fronty z paneli
absorpcyjnych

nazwa produktu / opis

BASS PRO 1

BASS PRO 2

BASS PRO 3

* istnieje możliwość uniepalnienia każdej z pianki - dopłata do ceny bazowej 50%

D

D

B

B
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BASS PRO3 - D500

F

L

BASS PRO2 - D500

L

BASS PRO1 - D250

A

A

A

D

F

B
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
NYQUIFIX WALL

gotowe systemy izolacji ścian

nazwa produktu / opis

minimalne zamówienie

NYQUIFIX - całkowita grubość systemu 47mm
1 komplet (2,5 m2) Nyquifix zawiera: arkusze Nyqui płyty N80 (4 płyty o wymiarach 1,0m x 0,5m x 0,035m), listwy większe z
pianek N120 wykończone MDF (4 listwy 1,0m x 0,1m x 0,034m), listwy mniejsze z pianki N120 wykończone MDF (2 listwy
1,0m x 0,05m x 0,034m)
Cena systemu nie zawiera: płyt gipsowo-kartonowych, klejów/akcesoriów, montażu.

1 komplet (kpl.) = 2,5 m2
lub wielokrotność kompletu

Charakterystyka produktu:
Nyquifix to system izolacji akustycznej przegród budowlanych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących ciszy i spokoju bez dużych remontów. System jest łatwy w
montażu i nadaje się do zastosowania w wykończonych wnętrzach. Dzięki braku bezpośredniej styczności pomiędzy warstwą karton-gipsu a ścianą właściwą, system Nyquifix tworzy tzw.
pływającą powierzchnię, ograniczając do minimum przedostające się wibracje. Grubość całego systemu, przy grubości karton-gipsu 12mm to zaledwie 47mm. Izolacyjność ceglanej ściany
o grubości 12cm bez systemu to 42dB; z system NYQUIFIX - 58dB, czyli aż trzykrotny spadek hałasu.

NYQUIFIX WALL PRO

gotowe systemy izolacji ścian

nazwa produktu / opis

minimalne zamówienie

NYQUIFIX PRO - całkowita grubość systemu 62mm
1 komplet (2,5 m2) Nyquifix Pro zawiera: arkusze Nyqui płyty N80 (4 płyty o wymiarach 1,0m x 0,5m x 0,035m), listwy
większe z pianek N120 wykończone MDF (4 listwy 1,0m x 0,1m x 0,034m), listwy mniejsze z pianki N120 wykończone MDF (2
listwy 1,0m x 0,05m x 0,034m), mata gumowa Sound Block (1 arkusz 2,5m x 1,0m x 0,003m)
Cena systemu nie zawiera: płyt gipsowo-kartonowych, klejów/akcesoriów, montażu.

1 komplet (kpl.) = 2,5 m2
lub wielokrotność kompletu

Charakterystyka produktu:
Nyquifix Pro to bezkompromisowa izolacyjność akustyczna przegród budowlanych dla najbardziej wymagających, składająca się z 4 niezależnych warstw izolacyjnych. System jest łatwy w
montażu i nadaje się do zastosowania w wykończonych wnętrzach. Dzięki braku bezpośredniej styczności pomiędzy warstwą karton-gipsu a ścianą właściwą, system Nyquifix PRO tworzy
tzw. pływającą powierzchnię, ograniczając do minimum przedostające się wibracje. Nyquifix PRO jest wzmocniony o dodatkową warstwę antywibracyjnej gumy SoundBlock o wysokiej
gęstości, która oprócz niwelowania drgań pomiędzy dwoma warstwami karton gipsu, dociąża ścianę, tworząc silną barierę izolacyjną oraz skutecznie zmniejszając hałas przedostający się na
zewnątrz i do wewnątrz pomieszczenia. Grubość całego systemu, przy grubości karton-gipsu 12mm to zaledwie 62mm. Izolacyjność ceglanej ściany o grubości 12cm bez systemu to 42dB;
Skuteczność NYQUIFIX PRO to aż 62dB!
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
NYQUI PŁYTY

płyty z pianki o podywższonej gęstości
gęstość pianki

wymiary płyty

minimalne zamówienie

H20

80 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 20

10 płyt

H30

80 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 30

8 płyt

H40

80 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 40

5 płyt

H50

80 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 50

4 płyty

H60

80 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 60

3 płyty

H20

100 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 20

10 płyt

H30

100 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 30

8 płyt

H40

100 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 40

5 płyt

H50

100 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 50

4 płyty

H60

100 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 60

3 płyty

H20

140 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 20

10 płyt

H30

140 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 30

8 płyt

H40

140 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 40

5 płyt

H50

140 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 50

4 płyty

H60

140 kg/m3 ± 5%

1000 x 1000 x 60

3 płyty

X kg/m3

1000 x 1000 x H

ilość indywidualna na
podstawie zapytania

nazwa produktu / opis

NYQUI PŁYTA N80

NYQUI PŁYTA N100

NYQUI PŁYTA N140

NYQUI PŁYTA o gęstości X i grubości H
dostępne gęstości (X): 40,50,60,80,90,100,110,120,140,
160,180,200,220,240, 350, 400 kg/m3
* płyty można docinać na inne wielkości niż 1000x1000 - wycena indywidualna

Opis:

Pianki z serii NYQUI PŁYTA N mają świetne zastosowanie w zwalczaniu uciążliwego hałasu. Instalowane mogą być bezpośrednio do ścian/sufitów/podłóg.
Standardowy wymiar płyty to 100cm x 100cm i grubości 2-3-4-5-6cm.
Istnieje możliwość docięcia pianki na dowolną grubość z zakresu 5 - 200mm (cena indywidualna na podstawie zapytania).

Właściwości pianek:

- przewodniość cieplna: 0,0392 W/mK (zgodnie z normą EN 12667:2001)
- Impact sound check: 27dbΔ LW,R (przy grubości 40 mm) (zgodnie z normą EN 12086:1997)
- klasa palności „EUROCLASS” E (zgodnie z normą En 13501-1)
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
GUMY I MATY ANTYWIBRACYJNE
gęstość

grubość

wymiary rolki

minimalne zamówienie

H3

1000 kg/m3 ± 5%

3 mm

1m x 20m

1 rolka

H5

1000 kg/m3 ± 5%

5 mm

1m x 20m

5 rolek
* na zamówienie

H10

1000 kg/m3 ± 5%

10 mm

1m x 10m

10 rolek
* na zamówienie

H3

710 kg/m3 ± 5%

3 mm

1m x 20m

1 rolka

H5

710 kg/m3 ± 5%

5 mm

1m x 20m

5 rolek
* na zamówienie

H10

710 kg/m3 ± 5%

10 mm

1,25m x 10m

10 rolek
* na zamówienie

H3

550 kg/m3 ± 10%

3 mm

1m x 20m

1 rolka

H5

550 kg/m3 ± 10%

5 mm

1m x 20m

5 rolek
* na zamówienie

H10

550 kg/m3 ± 10%

10 mm

1m x 10m

10 rolek
* na zamówienie

H2

1500 kg/m3 ± 5%

2 mm

0,5m x 7m

1 rolka

H2.5

1500 kg/m3 ± 5%

2,5 mm

0,5m x 7m

1 rolka

nazwa produktu / opis

GUMA
SOUND BLOCK

GUMA
VIBRO BLOCK

GUMO-KOREK
VIBRO CORK

MATA BUTYLOWA
BUTYL MAT

* czas oczekiwania na produkty oznaczone * - do 4 tygodni
** minimalna ilość zamówienia w/w. produktów – 1 rolka

Opis i zastosowanie:

SOUND BLOCK

(gęstość 1000 kg/m3 ± 5%)
Guma SOUND BLOCK powstaje ze specjalnej mieszanki kauczuku naturalnego oraz syntetycznego, co sprawia, że jest bardzo wytrzymała, a jej gęstość wynosi aż 1000 kg/m3.
Dzięki tym właściwościom SOUND BLOCK, doskonale nadaje się do izolacji akustycznej ścian, sufitów oraz podłóg. Jej duża gęstość oraz właściwości uszczelniające, sprawiają,
że już przy warstwie 3 mm, stanowi skuteczną izolację przeciwko hałasowi.

VIBRO BLOCK

(gęstość 710 kg/m3 ± 5%)
Guma antywibracyjna VIBRO-BLOCK, posiada gęstość ok. 710 kg/m3. Mimo tak dużej masy, zachowuje doskonałą elastyczność i jest odporna na trwałe odkształcenia. Oprócz
izolacji akustycznej, VIBRO-BLOCK stanowi świetną izolację antywibracyjną, co ma zasadniczy wpływ na przenoszenie się dźwięków uderzeniowych. Dźwięki te przenoszą się
przez wszystkie przegrody budowlane (sufit, ściana, podłoga), powodując niepożądany hałas. Dzięki zastosowaniu izolacji VIBRO-BLOCK, między poszczególnymi warstwami
budowlanymi, tworzy się tzw. kanał elastyczny, który skutecznie zapobiega przenoszeniu się drgań przez przegrody budowlane, w efekcie czego redukuje natężenie niepożądanego hałasu.

VIBRO CORK

(gęstość 550 kg/m3 ± 10%)
Mata antywibracyjna VIBRO CORK, to specjalna mieszanka naturalnego korka oraz gumy, która zwiększa jego wytrzymałość oraz gęstość, aż do 550 kg/m3. VIBRO-CORK stanowi doskonałą izolację akustyczną. Dzięki swoim naturalnym właściwościom pochłaniania dźwięku oraz wysokiej elastyczności, pozwala na jednoczesne tłumienie dźwięków
uderzeniowych oraz powietrznych. VIBRO CORK stanowi również doskonałą izolację cieplną. W przeciwieństwie do innych materiałów zachowuje on własności izolacyjne w
bardzo dużym zakresie temperatur, przewyższając pod tym względem tradycyjny styropian. Zastosowanie naturalnego korka w matach VIBRO CORK, powoduje że produkt ten
jest ekologiczny, nietoksyczny oraz przyjazny dla środowiska.

BUTYL MAT

(gęstość 1500 kg/m3 ± 5%)
Mata izolacyjna BUTYL MAT to specjalna mieszanka butylu oraz kauczuku. Dzięki swojej strukturze oraz bardzo dużej gęstości na poziomie około 1500 kg/m3, stanowi doskonały materiał zarówno do izolacji akustycznej jak i cieplnej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza duży współczynnik tłumienia rezonansów niskich częstotliwości oraz drgań elementów
konstrukcji stalowej. BUTYL MAT charakteryzuje się również bardzo dużą wytrzymałością oraz odpornością na czynniki zewnętrzne i wysokie temperatury. BUTYL MAT nie
wchłania wody, nie utlenia się oraz nie wydziela szkodliwych substancji dla zdrowia.
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
AKUSTYCZNE PODKŁADY PODŁOGOWE
gęstość

grubość

wymiary rolki

minimalne zamówienie

H3

350 kg/m3 ± 5%

3 mm

1m x 20m

5 rolek
* na zamówienie

H5

350 kg/m3 ± 5%

5 mm

1m x 20m

1 rolka

H10

220 kg/m3 ± 5%

10 mm

1m x 10m

1 rolka

H15

220 kg/m3 ± 5%

15 mm

1m x 10m

5 rolek
* na zamówienie

H20

220 kg/m3 ± 5%

20 mm

1m x 10m

3 rolki
* na zamówienie

H5

180 kg/m3 ± 5%

5 mm

1m x 20m

5 rolek
* na zamówienie

H10

180 kg/m3 ± 5%

10 mm

1m x 20m

1 rolka

H10

120 kg/m3 ± 5%

10 mm

1m x 20m

1 rolka

H20

120 kg/m3 ± 5%

20 mm

1m x 10m

5 rolek
* na zamówienie

H5

90 kg/m3 ± 5%

5 mm

1m x 20m

1 rolka

H10

90 kg/m3 ± 5%

10 mm

1m x 10m

5 rolek
* na zamówienie

nazwa produktu / opis

V-MAT 350

SHOCK MAT

F180

F120

F90

* czas oczekiwania na produkty oznaczone * - do 4 tygodni
** minimalna ilość zamówienia w/w. produktów – 1 rolka
*** inne gęstości podkładów - wycena tylko poprzez zapytanie

Opis i zastosowanie:

V-MAT 350
(gęstość 350 kg/m3 ± 5%)
Podkład V-MAT 350 powstaje z pianki wtórnie spienianej o podwyższonej gęstości 350 kg/m3. Charakteryzuje się on bardzo dużą wytrzymałością oraz najwyższą klasą izolacyjności akustycznej. V-MAT 350 idealnie nadaje się jako podkład pod wykładziny obiektowe PVC, CV, dywanowe płytkowe, jak również parkiet lub deskę warstwową w obiektach
przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej. V-MAT 350 działa antywibracyjnie oraz eliminuje nierówności podłogi.

SHOCK MAT

(gęstość 90 kg/m3 ± 5%)
Podkład SHOCK MAT to pianka wtórnie spieniana o gęstości 220 kg/m3. Dzięki dużej masie oraz zwiększonej elastyczności, produkt ten idealnie nadaje się jako podkład pod
parkiety oraz podłogi drewniane, zwłaszcza w przypadku obiektów sportowych oraz hal przemysłowych.
Po zastosowaniu podkładu SHOCK MAT, powstaje tzw. efekt pływającej podłogi, zapewniając użytkownikom dodatkowy komfort oraz amortyzację podczas upadku. SHOCK
MAT zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, działa antywibracyjnie oraz eliminuje nierówności podłogi.

F180

(gęstość 180 kg/m3 ± 5%)
Podkład F180 powstaje z pianki wtórnie spienianej o gęstości 180 kg/m3. Produkt ten przeznaczony jest pod panele podłogowe oraz wykładziny dywanowe docinane z rolki.
Dzięki grubości 5 lub 10 mm, podkład F180 zapewnia dobrą cyrkulację powietrza oraz zwiększa komfort użytkowania. Działa antywibracyjnie oraz eliminuje nierówności podłogi.

F120

(gęstość 120 kg/m3 ± 5%)
Podkład F120 powstaje z pianki wtórnie spienianej o gęstości 120 kg/m3. Produkt ten przeznaczony jest pod wykładziny dywanowe docinane z rolki. F120 to swoisty kompromis między elastycznością, a odpowiednią gęstością. . Dzięki grubości 10 lub 20 mm, podkład F120 zapewnia dobrą cyrkulację powietrza oraz zwiększa komfort użytkowania.
Działa antywibracyjnie oraz eliminuje nierówności podłogi.

F90

(gęstość 90 kg/m3 ± 5%)
Podkład F90 powstaje z pianki wtórnie spienianej o gęstości 90 kg/m3. Produkt ten przeznaczony jest pod wykładziny dywanowe docinane z rolki. Zoptymalizowana gęstość
i duża elastyczność podkładu F90, sprawia że jest on produkowany głównie z myślą o tych, którzy cenią sobie przede wszystkim wygodę. Grubość 5 lub 10 mm, podkładu F90
zapewnia dobrą cyrkulację powietrza oraz zwiększa komfort użytkowania. Działa antywibracyjnie oraz eliminuje nierówności podłogi.
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
ARMAFLEX

Armaflex
nazwa produktu / opis

ARMAFLEX H6
kolor niebieski, tylko w rolce

ARMAFLEX H9
kolor niebieski, tylko w rolce

ARMAFLEX H13
kolor niebieski, tylko w rolce

ARMAFLEX H19
kolor niebieski, tylko w rolce

ARMAFLEX H25
kolor niebieski, tylko w rolce

grubość izolacji

minimalne zamówienie

6 mm

15 m2

9 mm

10 m2

13 mm

8 m2

19 mm

6 m2

25 mm

4 m2

* szerokość rolki/płyty - 1m
Armaflex to elastyczna, profesjonalna izolacja kauczukowa o unikalnej zamkniętej strukturze komórkowej. Dzięki swojej budowie Armaflex oferuje
większą stabilność kształtu i gwarancję łatwiejszego montażu.

ARMAFLEX MICROBAN

Armaflex z powłoką Microban

nazwa produktu / opis

grubość izolacji

minimalne zamówienie

ARMAFLEX MICROBAN H3

3 mm

płyta - brak
rolka - 30 m2

ARMAFLEX MICROBAN H6

6 mm

płyta - brak
rolka - 15 m2

ARMAFLEX MICROBAN H10

10 mm

płyta - 13 m2
rolka - 10 m2

ARMAFLEX MICROBAN H13

13 mm

płyta - 9 m2
rolka - 8 m2

ARMAFLEX MICROBAN H16

16 mm

płyta - 8 m2
rolka - 7 m2

ARMAFLEX MICROBAN H19

19 mm

płyta - 7 m2
rolka - 6 m2

ARMAFLEX MICROBAN H25

25 mm

płyta - 5 m2
rolka - 4 m2

ARMAFLEX MICROBAN H32

32 mm

płyta - 4 m2
rolka - 3 m2

ARMAFLEX MICROBAN H50

50 mm

płyta - brak
rolka - 5 m2

* wymiar płyty 2m x 0,5m
** szerokość rolki 1m
*** kolor - czarny
Armaflex Microban® to dodatkowe zabezpieczenie antybakteryjne do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych o najwyższych wymaganiach.
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
CLIMAVER

płyty Climaver
nazwa produktu / opis

CLIMAVER A2 BLACK
powłoka zewnętrzna: folia aluminiowa zbrojona sitką z włókna
szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego
powłoka wewnętrzna: czarna tkanina z włókna szklanego

CLIMAVER A2 PLUS
powłoka zewnętrzna: folia aluminiowa zbrojona sitką z włókna
szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego
powłoka wewnętrzna: folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego

CLIMAVER B BLACK
powłoka zewnętrzna: folia aluminiowa zbrojona sitką z włókna
szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego
powłoka wewnętrzna: czarny welon z włókna szklanego

CLIMAVER B PLUS
powłoka zewnętrzna: folia aluminiowa zbrojona sitką z włókna
szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego
powłoka wewnętrzna: gładka folia aluminiowa wzmocniona warstwą
papieru impregnowanego

grubość powłok

minimalne zamówienie

powłoka zewnętrzna
185 g/m2
powłkoa wewnętrzna
135 g/m2

15 m2

powłoka zewnętrzna
235 g/m2
powłkoa wewnętrzna
135 g/m2

15 m2

powłoka zewnętrzna
200 g/m2
powłkoa wewnętrzna
73 g/m2

15 m2

powłoka zewnętrzna
185 g/m2
powłkoa wewnętrzna
135 g/m2

15 m2

Płyty CLIMAVER są sztywnymi płytami, wykonanymi z gęsto sprasowanych włókien szklanych, połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytymi
od strony zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową, stanowiącą barierę powietrzną i posiadającymi różnorodne powłoki od strony przepływającego strumienia powietrza.
Płyty służą do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym, służących do przesyłu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach grzewczych.

AKCESORIA

taśmy i akcesoria klejące

nazwa produktu / opis

NYQUI TAPE W30
duwustronna, zbrojona taśma siatkowa

NYQUI TAPE W50
duwustronna, zbrojona taśma siatkowa

NYQUI TAPE W100
duwustronna, zbrojona taśma siatkowa

NYQUI TAPE W200
duwustronna, zbrojona taśma siatkowa

ISO TAPE W30
taśma akustyczna, jednostronnie klejaca

ISO TAPE W50
taśma akustyczna, jednostronnie klejaca

ISO TAPE W70
taśma akustyczna, jednostronnie klejaca

ISO TAPE W95
taśma akustyczna, jednostronnie klejaca

TAŚMA ALUMINIOWA CLIMAVER W63
taśma do zewnętrznego uszczelniania płyt Climaver

szerokość rolki (W)

długość rolki

minimalne zamówienie

30 mm

50 m

1 rolka

50 mm

50 m

1 rolka

100 mm

50 m

1 rolka

200 mm

50 m

1 rolka

30 mm

30 m

1 rolka

50 mm

30 m

1 rolka

70 mm

30 m

1 rolka

95 mm

30 m

1 rolka

63 mm

50 m

1 rolka

76 mm

106 m

1 rolka

TAŚMA ALUMINIOWA ZGRZEWALNA TERMO W76
taśma dedykowana do łączenia płyt Climaver oraz wszelkiego typu
zawilgoconych i zakurzonych powierzchni

GREEN GLUE 828ml

1 tubka
(828 ml)

polimerowy klej akustyczny

FABRA MAGNETYCZNA 0,75l

1 puszka
(0,75 litra)

akrylowa farba magnetyczna o kolorze szarym, wydajność
około 4m2 przy jednokrotnym malowaniu (zalecane 2-4 warstwy)

ISO TAPE

NYQUI TAPE

GREEN GLUE

TERMO W76
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USŁUGI
POMIARY AKUSTYCZNE
nazwa usługi

opis usługi

Standardowy pomiar
akustyki pomieszczenia

pomiar czasu pogłosu (RT20, RT30, RT60), pomiar charakterystyki częstotliwości (MLS, LogChirp), pomiar czasu wczesnego zaniku (EDT),
pomiar przejrzystości muzycznej (C80), pomiar zrozumiałości mowy (STI, MTI, RaSTI)

Rozszerzony pomiar
akustyki pomieszczenia

analiza rozkładu rezonansów pomieszczenia; analiza proporcji pomieszczenia; analiza właściwego rozmieszczenia sprzętu oraz punktu sweet spot; analiza rozkładu odbić dźwięku w pomieszczeniu; analiza i obliczanie
pochłanialności zastosowanych materiałów
w pomieszczeniu; rozszerzona analiza charakterystyki odpowiedzi częstotliwościowej pomieszczenia; pomiar rozkładu fal stojących
w pomieszczeniu; pomiar wyrazistości dźwięku (D50); pomiar czasu pogłosu (RT20, RT30, RT60); pomiar charakterystyki częstotliwości
(MLS, LogChirp); pomiar czasu wczesnego zaniku (EDT); pomiar przejrzystości muzycznej (C80); pomiar zrozumiałości mowy (STI, MTI,
RaSTI); pomiary w trakcie budowy; pomiary po zastosowaniu sugerowanych materiałów akustycznych

Pomiary izolacyjności
akustycznej

pomiar poziomu dźwięku w pomieszczeniu (hałas); pomiar poziomu dźwięku wentylacji; pomiar poziomu dźwięku generowanego przez
maszyny przemysłowe; pomiar izolacyjności przegród budowlanych; pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych; pomiar drgań

Pomiary kamerą
akustyczną

zaawansowany pomiar poziomu dźwięku; zaawansowany pomiar izolacyjności akustycznej; identyfikacja i lokalizacja źródeł hałasu
w halach prdukcyjnych, fabrykach; identyfikacja i lokalizacja źródeł hałasu w obiektach zewnętrznych: autostrady, wiadukty, mosty, obiekty użyteczności publicznej; Wizualizacja źródeł hałasu

PROJEKTOWANIE
nazwa usługi

opis usługi

Projektowanie akustyki
wnętrza

inwentaryzacja pomieszczenia; analiza zastosowanych materiałów akustycznych i budowlanych; strojenie pomieszczenia na etapie budowy; modelowanie akustyczne pomieszczenia; dobór oraz rozmieszczenie materiałów i ustrojów akustycznych; dostosowanie projektu do
wymogów Ppoż, BHP; tworzenie wizualizacji pomieszczenia wraz ze szczegółowym opisem; projekt oświetlenia; sporządzenie dokumentacji wykonawczej; kosztorys; nadzór autorski nad projektem

Projektowanie izolacyjności
budynku / pomieszczenia

inwentaryzacja pomieszczenia; analiza zastosowanych materiałów akustycznych i budowlanych; strojenie pomieszczenia na etapie budowy; modelowanie akustyczne pomieszczenia; dobór oraz rozmieszczenie materiałów i ustrojów akustycznych; dostosowanie projektu do
wymogów Ppoż, BHP; tworzenie wizualizacji pomieszczenia wraz ze szczegółowym opisem; projekt oświetlenia; sporządzenie dokumentacji wykonawczej; kosztorys; nadzór autorski nad projektem

Projektowanie instalacji A/V
(z uwzględnieniem akustyki
pomieszczenia)

dobór sprzętu studyjnego; dobór sprzętu do klubów oraz restauracji; dobór sprzętu do sal konferencyjnych; dobór nagłośnienia oraz ekranów dla imprez plenerowych; projekt instalacji A/V dla kin komercyjnych; dobór sprzętu kina domowego; dobór sprzętu hifi/ hi-end; dobór
oraz projekt okablowania; projekt instalacji elektrycznej; projekt rozmieszczenia sprzętu A/V; projekt oświetlenia; dobór mebli studyjnych
oraz pod sprzęt hifi; sporządzenie dokumentacji wykonawczej; kosztorys; nadzór autorski nad projektem

Projektowanie inteligentnej
instalacji

projekt instalacji inteligentnego sterowania oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem, rekuperacją, multimediami; projekt systemu alarmowego; projekt system-u multiroom; integracja oprogramowania

Projektowanie symulatorów
do gry w golfa

dobór systemu symulatora; dobór oprogramowania; dobór ekranu oraz projektora; dobór sztucznych traw golfowych; projekt okładzin
akustycznych; projekt oświetlenia; sporządzenie dokumentacji wykonawczej; kosztorys; nadzór autorski nad projektem; integracja całego
systemu

INNE USŁUGI
nazwa usługi

opis usługi

Konsultacje z dojazdem do
klienta

inwentaryzacja pomieszczenia; ocena aktualnego stanu akustyki pomieszczenia; analiza zastosowanych materiałów akustycznych i budowlanych; sugerowany dobór oraz rozmieszczenie okładzin / ustrojów akustycznych; sugerowane rozwiązania izolacji akustycznej; sugerowany dobór sprzętu A/V; sugerowane rozmieszczenie sprzętu audio

Konsultacje zdalne
(na podstawie zdjęć
i planów pomieszczenia)

ocena aktualnego stanu akustyki pomieszczenia; sugerowany dobór oraz rozmieszczenie okładzin / ustrojów akustycznych;
sugerowane rozwiązania izolacji akustycznej

Efektywne ustawianie
sprzętu A/V

analiza proporcji pomieszczenia; ustawienie głośników kina domowego i stereo; wyznaczenie właściwego punktu odsłuchowego
- sweet spot

Instalacja sprzętu A/V

instalacja nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego; instalacja projektorów i ekranów; instalacja sprzętu studyjnego;
instalacja kina domowego

Instalacja adaptacji / izolacji
akustycznej

prace remontowo-budowlane; prace wykończeniowe; wykonanie instalacji elektrycznej
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WYKOŃCZENIA PANELI
Wszystkie proponowane wykończenia są przykładowe. Podane kolorystyki oraz rodzaje materiałów są przez nas sprawdzone i dobrane tak aby cechowały się najwyższą jakością i odpornością na działania czynników zewnętrznych.
Istnieje możliwość wykończeń innych niż zaprezentowane - każda taka oferta będzie wyceniana indywidualnie i może mieć znaczący wpływ na finalny
koszt produktu.

PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIA FORNIREM

Bambus Carmel

Czereśnia Amerykańska

Dab Amerykanski

Dab Bielony

Dab Cardinal

Dab Classic

Dąb Czarno Bialy

Dąb Czarno Srebrny

Dąb Flader

Dąb Grafit

Dąb Pastelowy

Dąb Silver Flader

Dąb Silver

Drzewo Sandałowe

Heban Amarone

Heban Boliwijski

Heban Cejlon

Heban Corvina

Heban Jasny

Heban Makassar Biały

Heban Makassar Lux

Heban Makassar

Heban Pasiak Szeroki

Heban Piano

Oliwka Argento

Oliwka Boliwia

Oliwka Cordoba

Oliwka Malaga

Oliwka Prima

Oliwka Sewilla

Orzech Baltimore

Orzech Canaletto Flader

Orzech Canaletto Pasiak

Orzech Caravaggio

Orzech Milano

Orzech Włoski

Palisander Brazylijski

Palisander Kolumbijski

Palisander Rio

Palisander Santos

Plecionka Nitka

Sosna

Teak Gold

Teak Morino

Teak

Wenge Amaretto

Wenge Anora

Wenge Classic

Wenge Cleoni

Wenge Drobnosłoista

Wenge Luisiana

Wiąz Lacosta

Zebrano Bianco

Zebrano Cappuccino

Zebrano Czarne

Zebrano Jasne

Uwagi:
* Veneer Classic to paleta fornirów modyfikowalnych o wysokiej jakości wykonania i struktury
** czas oczekiwania na poszczególne rodzaje fornirów może się znacząco różnić - wycena na produkty wykończone w wybranym fornirze zawsze posiada określenie
czasu i dostępności danego forniru
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WYKOŃCZENIA PANELI
PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIA W DREWNIE NATURALNYM

Buk

Dąb Europejski

Iroko

Olcha

Sosna

Wenge

Jatoba

Lapacho

KOLORY WYKOŃCZENIA DREWNA (BEJCE)

Black

Black Palisander

Bloodwood

Brown

Cherry

Dark Brown

Dark Mahogany

Dark Orange

Dark Palisander

Dark Teak

Dark Walnut

Ebony

Grey Ash

Jatoba

Light Brown

Light Mahogany

Light Teak

Mahogany

Natural

Oak

Old Brown

Orange

Palisander

Pure White

Rosewood

Semi Orange

Teak

Walnut

Wenge

White
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WYKOŃCZENIA PANELI
DEDYKOWANE MATERIAŁY DO SYSTEMU NYQUI WALL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

PANELE FIBER COLOR - POGLĄDOWE KOLORY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
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31

WYKOŃCZENIA PANELI
MATERIAŁY OBICIOWE DO USTROJÓW OBSZYWANYCH - SERIA N

N - 3003

N - 3004

N - 3005

N - 3006

N - 3007

N - 3008

N - 3009

N - 3010

N - 3012

N - 3013

N - 3014

N - 3015

N - 3017

N - 3019

N - 3020

N - 3021

N - 3022

N - 3024

N - 3025

N - 3027

N - 3028

N - 3029

N - 3031

N - 3032

MATERIAŁY OBICIOWE DO USTROJÓW OBSZYWANYCH - SERIA O

O - 112

O - 1468

O - 1469

O - 1471

O - 1472

O - 1473

O - 1474

O - 1476

O - 1477

O - 1529

O - 1846

O - 1849

O - 1850

O - 2525

O - 2526

O - 2531

O - 2546

O - 2769

O - 2771
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