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Kluczowe rozwiązania
dla zapewnienia świetnej akustyki
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Akustyka przestrzenna w biurach
wielkoprzestrzennych
W celu niezakłóconej komunikacji i koncentracji
Tendencje budowlano-fizyczne oraz trendy w zabudowie wnętrz w nowoczesnej architekturze (powierzchnie odbijające dźwięk, śmiałe linie, elementy betonowe itd.) zapierają
czasami dech w piersiach – przynajmniej wizualnie. Natomiast, wprost przeciwnie, warunki
akustyczno-przestrzenne mogą się okazać bardzo problematyczne.

Hałas = dźwięki wysokie
i niskie
Pierwszym krokiem do obniżenia w biurze
poziomu hałasu jest usunięcie wysokich
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Czas pogłosu
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Materiał akustyczny łatwy
do integracji
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wygląd powierzchni
akustycznej
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▲Niekorzystne zjawiska akustyczne w biurach wielkoprzestrzennych

▲Ścianowe pochłaniacze i osłony (niebieskie) ze SonoPerf umożliwiają niezakłóconą 		
komunikację i koncentrację przy pracy

Absorpcja hałasu przez SonoPerf Office
Dla optymalnych warunków akustycznych
w pomieszczeniu
Nawet w niekorzystnych warunkach odpowiednio zastosowane elementy SonoPerf zapewnią przyjemny klimat przestrzenny. Nasi eksperci od akustyki chętnie pokażą, jak uzyskać w biurze lub Sali konferencyjnej pożądany poziom dźwięku, czas pogłosu i zrozumiałość komunikacji.

Szerokopasmowa absorpcja niskich częstotliwości przez SonoPerf
SonoPerf z mikroskopijnie perforowanej stali EZY lub aluminium stosuje się jako
szerokopasmowy pochłaniacz hałasu do absorpcji częstotliwości zakłócających
w pomieszczeniu. SonoPerf Office jest bardzo skuteczny w absorpcji hałasu także
bez wsparcia materiałów pomocniczych. Zintegrowany w elementach akustycznych jako wkład z wełną akustyczną jest przekonujący pod względem uzyskanego poziomu hałasu, czasu pogłosu i absorpcji wysokich i niskich częstotliwości.

▲Pochłaniacz ścienny z SonoPerf, z indywidualnym nadrukiem

▲Pochłaniacz sufitowy z SonoPerf, z powierzchnią monochromatyczną

Elementy akustyczne z
SonoPerf Office
■

Ścianki działowe

■

Sufity akustyczne

■

Elementy sufitowe z
oświetleniem

■

Fronty meblowe

■

Obrazy akustyczne

■

Pochłaniacze ścienne

■

Elementy osłonowe na
stanowisku pracy

▲Biura wielkoprzestrzenne z elementami akustycznymi SonoPerf

Tworzenie akustyki przestrzennej z
SonoPerf Office

Dane techniczne
Materiał

Wolna pow.

Grubość materiału

Maks. rozmiary

Elektrolitycznie ocynkowana stal

8%

0,75 mm

2.700 x 850 mm

Aluminium

8%

0,80 mm

2.700 x 850 mm

Stal nierdzewna

8%

0,70 mm

2.300 x 580 mm
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