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NyquiTotem Plant POCHŁANIANIE

Kluczem przy projektowaniu akustyki jest umiejętność 
dopasowania jej do wnętrza tak, aby była skuteczna, a 
jednocześnie dyskretna. Idealnym rozwiązaniem okazują 
się tutaj doniczki akustyczne.

Oryginalne, dostępne w wielu rozmiarach i kolorach, 
znakomicie sprawdzają się we wnętrzach, gdzie liczy się 
niepowtarzalny design i dobra akustyka. Eleganckie i 
smukłe, skutecznie ożywiają przestrzeń. Swoim kształtem 
wizualnie powiększają pomieszczenie oraz pozornie 
zwiększają objętość roślin. Przyjazne środowisku – prawie 
połowa użytych materiałów pochodzi z recyklingu!

Poprzez zastosowaniu gęstego, dźwiękochłonnego 
materiału, skutecznie pochłaniają dźwięk w szerokim 
paśmie, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla 
powierzchni biurowych, salonów i sal konferencyjnych. 

Efektywnie redukują echo, przyczyniając się jednocześnie 
do poprawy zrozumiałości mowy. Już dwie doniczki, 
umieszczone w odpowiednich miejscach, znacząco 
podnoszą komfort przebywania w pomieszczeniu.

Dostępne w wielu rozmiarach, kolorach i konf iguracjach.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyquiTotem Plant POCHŁANIANIE

MATERIAŁ CZAS POGŁOSU

NyquiTotem Plant wykonane są w całości z materiałów 
pochłaniających dźwięk. Obite solidną podstawą MDF 
pokrytą f ilcem, wypełnione wełną kamienną o wysokim 
współczynniku pochłaniania dźwięku. Dodatkowo, w 
samym środku rdzenia znajduje się dodatkowa warstwa 
pochłaniająca - to wszystkie materiały niewykorzystane w 
produkcji, dzięki czemu żaden skrawek materiału się nie 
zmarnuje.

dla pomieszczenia 12 m2

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

tak

duży wybór

A

WKŁAD DONICZKOWY

KOLORYSTYKA

KLASA POCHŁANIANIA

DZIAŁANIE

MONTAŻ

PRODUKT EKOLOGICZNY

panel wolnostojący

tak

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA ≥ 1

szerokopasmowe

WYKOŃCZENIE f ilc akustyczny

Częstotliwość [Hz]
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NyquiTotem Plant POCHŁANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE
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TABELA PRODUKTÓW

L 395 x 1560 295

396 x 1060 295

505 x 564 405

M

S+

A x B Średnica doniczki 

Wymiary podane w mm

A

B

Filc akustyczny
Sprasowana wełna mineralna 
o podwyższonej gęstości

Granulat z pianki akustycznej

B

A

jak złożyć zamówienie?

WYBIERZ: Rozmar, kolor, kolor podstawy RAL, ilość

np: M, Filc niebieski 109, kolor podstawy 7037, 4 szt

Wykończenie:

KOLOR FILCU: według próbnika

KOLOR PODSTAWY: RAL
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