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NyquiTotem POCHŁANIANIE

Obecnie wiele biur projektowanych jest w formie otwartych 
przestrzeni. Właściwie zaprojektowany open space 
zapewnia przyjazne i dynamiczne miejsce pracy. Jednak 
brak odpowiednich paneli akustycznych powoduje duży 
pogłos i rozprzestrzenianie się hałasu. Aby temu zapobiec 
stworzyliśmy NyquiTotem - mobilny panel akustyczny o 
wysokiej skuteczności i szerokim zakresie działania. Totem 
w kształcie walca o średnicy 40 cm, wykonany jest z dwóch 
rodzajów materiału pochłaniającego o zróżnicowanej 
gęstości. Zewnętrzną warstwę stanowi f ilc akustyczny 
dostępny w ponad 100 kolorach. Całość osadzona jest na 
stabilnej, lakierowanej podstawie.

Cylindryczny kształt oraz gęsty materiał o najwyższym 
współczynniku pochłaniania dźwięku (alfa w ≥ 1) sprawia, że 
już kilka totemów ustawionych w pomieszczeniu zapewnia 

znaczną redukcję pogłosu i poprawę zrozumiałości mowy. 
Niezwykle lekka konstrukcja pozwala na swobodne 
przenoszenie totemów w dowolne miejsce. W razie potrzeby 
można je ustawić w sali konferencyjnej, sali spotkań czy 
większej przestrzeni typu open space. Ze względu na 
szeroki zakres działania NyquiTotem może pełnić również 
funkcję pułapki basowej w salach kinowych, klubach czy 
studiach nagrań.  

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyquiTotem POCHŁANIANIE

MATERIAŁ

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

NyquiTotem wykonany jest ze sprasowanej wełny mineralnej 
o podwyższonej gęstości oraz granulatu piankowego z 
pianki akustycznej typu „open-cell”. Z zewnątrz panel 
tapicerowany jest f ilcem akustycznym. Podstawa wykonana 
jest z lakierowanego, MDF-u o klasyf ikacji ogniowej 
B, s2-d0.  
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dla pomieszczenia 12 m2 z wykorzystaniem totemów (2 m)
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PRODUKT EKOLOGICZNY

panel wolnostojący

tak

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA ≥ 1

szerokopasmowe

WYKOŃCZENIE f ilc akustyczny
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NyquiTotem POCHŁANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

Pokrowiec z f ilcu akustycznego

Podstawa, MDF Stop Fire

Filc akustyczny
Sprasowana wełna mineralna 
o podwyższonej gęstości

Granulat z pianki akustycznej
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NyquiTotem POCHŁANIANIE

Large (L) 400 x 2000

400 x 1500

400 x 1000

Medium (M)

Small (S)
*wymiary A x B, podane w mm

TABELA PRODUKTÓW

jak złożyć zamówienie?

WYBIERZ: Rozmar, kolor, kolor podstawy NCS, ilość

Np: M, Filc niebieski 109, kolor podstawy 7037, 4 szt
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Wykończenie:

KOLOR FILCU: według próbnika

KOLOR PODSTAWY: RAL


