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Każdy projekt powinien być poparty solidnymi założeniami. Nasza oferta zawiera: 
projektowanie adaptacji i izolacji akustycznej, pomiary i symulacje akustyczne, spo-
rządzanie operatów i analiz, produkcję i montaż paneli akustycznych, a także nadzór 
nad poprawnym wykonaniem projektów. Prowadzimy również szkolenia z akustyki 

oraz konsultacje. Kompleksowe podejście do akustyki pozwala naszym klientom 
ograniczyć zbędne wydatki i usprawnić realizację każdej inwestycji.

Kompleksowe podejście do akustyki
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Pomiary izolacyjności akustycznej

Pomiary akustyczne wnętrz

Pomiary hałasu od instalacji i urządzeń

Pomiary przenoszenia drgań

Pomiary hałasu w środowisku

Pomiar izolacyjności akustycznej umożliwia ocenę na ile ściana lub strop skutecznie 
izolują hałas dochodzący z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Wykonujemy pomia-
ry izolacyjności przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków 
powietrznych i uderzeniowych. Badamy izolacyjność poszczególnych elementów ta-
kich jak: okna, drzwi, ścianki przesuwne czy obudowy dźwiękoizolacyjne. 

Przeprowadzamy pomiary hałasu i parametrów akustyki wnętrz we wszystkich rodza-
jach pomieszczeń takich jak: biura, sale konferencyjne, koncertowe, audytoria, stu-
dia nagrań, hale sportowe, szkoły, muzea, hotele, urzędy itp. Parametry podlegające 
badaniu to m.in.: czas pogłosu, wskaźnik zrozumiałości mowy, przejrzystość 
i wyrazistość dźwięku, odpowiedź impulsowa pomieszczenia, poziom dźwięku, 
oraz wiele innych.

Mierzymy hałas wytwarzany przez urządzenia i wyposażenie techniczne budyn-
ku. Wykonujemy pomiary hałasu i mocy akustycznej instalacji HVAC, sanitarnych, 
wodno-kanalizacyjnych, agregatów, pomp, generatorów, wind itp. Na tej podstawie 
opracowujemy sprawozdanie zawierające analizę, ocenę zgodności z przepisami 
oraz wytyczne projektowe.    

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogi jego przenikania. Aby 
dobrać odpowiednie rozwiązania sprawdzamy zakres częstotliwości drgań źródła. 
Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, 
ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność 
istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Przeprowadzamy pomiary hałasu w środowisku dla pory dnia i nocy. Oceniamy wpływ 
hałasu na środowisko, powstającego w wyniku działalności lokali lub urządzeń ze-
wnętrznych (np. na dachu budynku). Mierzymy hałas w celu wyznaczenia odpowied-
niej izolacyjności ścian zewnętrznych. Sporządzamy operaty w zakresie ochrony przed 
hałasem istniejących i projektowanych budynków. 

Punkt wyjściowy dobrego projektu.

POMIARY AKUSTYCZNE

Wykonujemy pomiary akustyczne zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynaro-
dowymi normami (PN, ISO) oraz przepisami prawa. Wykorzystujemy certyfikowany 

sprzęt pomiarowy klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne zostały 
wykonane z najwyższą starannością oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami. Każde 
badanie zakończone jest analizą, zawierającą wytyczne oraz zalecenia projektowe.
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Wizualizacja i auralizacja

Idealny dźwięk w całym pomieszczeniu

Tworzymy model akustyczny 3d

Symulacje nagłośnienia

Tworząc model akustyczny 3D pomieszczenia nadajemy jego powierzchniom 
i obiektom właściwości akustyczne (współczynnik pochłaniania i rozpraszania 
dźwięku). Dzięki technice raytracingu możemy orekślić parametry akustyczne 
takie jak np. czas pogłosu, przejrzystość dźwięku, zrozumiałość mowy czy po-
ziom ciśnienia akustycznego. Za pomocą wyznaczenia odpowiedzi impulsowej 
pomieszczenia jesteśmy w stanie usłyszeć, jak „brzmi” wnętrze jeszcze przed 
jego powstaniem.

Do modelu akustycznego 3D możemy wprowadzić dowolne źródła dźwię-
ku. Poprzez znajomość charakterystyki danych głośników możemy przewi-
dzieć, jak będzie rozchodził się dźwięk w pomieszczeniu. 

Symulacja rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego, rezonansów wła-
snych oraz innych parametrów już na etapie projektu gwarantuje, że 
dźwięk będzie dobrze słyszalny w całym pomieszczeniu.   

Gwarancja skuteczności planowanych rozwiązań 

SYMULACJE AKUSTYCZNE

Przeprowadzamy symulacje komputerowe pozwalające ocenić akustykę pomiesz-
czeń, planowane nagłośnienie czy izolacyjność przegród jeszcze przed powstaniem 

budynku. Zajmujemy się również modelowaniem hałasu w środowisku zewnętrznym. 
Wyznaczamy wartości poziomu hałasu dla poszczególnych pięter elewacji i tworzymy 

mapy akustyczne.

Nie ma jednego uniwersalnego programu do symulacji akustycznych, dlatego korzy-
stamy z wielu zaawansowanych programów takich jak: AFMG EASE, CATT-Acoustic, 

SONarchitect, Insul, SoundPLAN itp.
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Inspirujemy w dziedzinie akustycznego wzornictwa.

Projektowanie akustyki wnętrz

Projekt adaptacji akustycznej tworzymy na podstawie obliczeń, symulacji, pomiarów 
akustycznych  oraz naszego doświadczenia. Dobieramy elementy takie jak: panele 
akustyczne ścienne, sufitowe, meble, ścianki działowe czy ekrany akustyczne. 

W naszych realizacjach łączymy najwyższą skuteczność z nowoczesnym designem. 
Dostosowujemy materiały i technologie do koncepcji architektów. Tworzymy sperso-
nalizowane wzory paneli akustycznych. Budujemy identyfikację firmową danej marki 
oraz sprawiamy, że projekt wyróżnia się spośród innych. 

Z nami rozwiążesz każdy akustyczny problem.

PROJEKT AKUSTYCZNY

Problemy z akustyką pojawiają się na każdym etapie inwestycji, dlatego oferujemy 
szeroki zakres usług projektowych. Wykonujemy projekty: adaptacji i izolacji akustycz-
nej, akustyki budowlanej, aranżacji wnętrza czy wibroizolacji urządzeń. Każdy projekt 

optymalizujemy pod kątem kosztów i skuteczności rozwiązań. 

Chronimy Twoje interesy prawne poprzez sporządzanie wiarygodnych opinii i analiz. 
Wesprzemy Cię również merytorycznie podczas rozmów z inwestorem.
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Projektujemy z myślą o wysokim komforcie Nagłośnienie dostosowane do każdego wnętrza

Projektowanie izolacji akustycznej Projektowanie nagłośnienia

Projekt akustyczny to również właściwa izolacja ścian, stropów, instalacji HVAC, 
elektrycznych, sanitarnych czy technicznych oraz nadzór nad poprawnym wykona-
niem wszystkich prac. Powierzając nam projektowanie akustyki, masz pewność, że 
dostrzeżemy potencjalne zagrożenia i usterki oraz zapobiegniemy im na początko-
wym etapie inwestycji. Dzięki temu zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze unikając 
kosztownych zmian.  

Akustyka od zawsze była związana z nagłośnieniem. Dlatego w naszym zespole 
mamy specjalistów od projektowania instalacji A/V. Wykonujemy kompleksowe pro-
jekty elektroakustyczne, dobieramy nagłośnienie, urządzenia konferencyjne, studyj-
ne, sterowanie oraz okablowanie.  Przeprowadzamy również pomiary oraz strojenie 
systemu. 
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1. Inwentaryzacja obiektu i wywiad środowiskowy

2. Określenie potrzeb i potencjalnych zagrożeń

3. Analiza obiektu pod kątem akustyki

4. Wykonanie pomiarów akustycznych

1. Analiza pomiarów i zgromadzonych danych

2. Tworzenie symulacji akustycznych

3. Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych

4. Opracowanie wstępnej koncepcji

5. Konsultacje z architektami, projektantami innych branż

1. Dostosowanie materiałów akustycznych i budowlanych

2. Optymalizacja projektu pod względem skuteczności i kosztów

3. Tworzenie wizualizacji 3D pomieszczeń

4. Opracowanie dokumentacji technicznej

5. Sporządzenie kosztorysu inwestycji

1. Stworzenie harmonogramu prac

2. Produkcja i przygotowanie paneli akustycznych

3. Wykonanie prac i nadzór nad realizacją

4. Pomiary akustyczne powykonawcze

Zbieranie informacji

Analiza danych

Projektowanie

Realizacja

Etap I

Planowanie i przejrzystość działania.

Etap II

Etap III

Etap IV

Proces projektowy
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Dla nas najważniejsza jest niezawodność

AUDYT AKUSTYCZNY

Analizujemy projekty architektoniczne i budowlane pod kątem zgodności z obowią-
zującymi normami oraz wymaganiami inwestora. Oceniamy techniczne możliwości 

poprawy warunków akustycznych obiektu. Doradzamy skuteczne rozwiązania na 
podstawie przeprowadzonych pomiarów i symulacji. Porównujemy materiały izolacyj-

ne i dźwiękochłonne pod względem skuteczności oraz kosztów.

Każdy audyt akustyczny kończymy opinią, wytycznymi i zaleceniami projektowymi, 
które są podstawą do dochodzenia swoich praw czy właściwego wykonania projektu.
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Pomagamy dobrać skuteczne rozwiązania

KONSULTACJE

Nasz zespół tworzą akustycy i projektanci, którzy chętnie pomogą rozwiązać każdy 
problem. Niezależnie od tego czy potrzebujesz pomocy z projektowaniem biura, 

adaptacją studia, salą koncertową czy kinem domowym, podpowiemy jakie materiały 
akustyczne będą najlepsze dla Twojej inwestycji. Dzięki nam unikniesz niepotrzeb-

nych wydatków oraz nieskutecznych rozwiązań.
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Akustyka to nasza pasja. 

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z akustyki budowlanej, akustyki pomieszczeń oraz nowocze-
snych metod walki  z hałasem. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. co to jest izolacja 

i wibroizolacja akustyczna, jaka jest różnica między dźwiękochłonnością a dźwiękoizo-
lacyjnością, kiedy i po co wykonywać pomiary, jakie są najnowsze materiały akustycz-

ne oraz co na ten temat mówią przepisy i normy prawne.
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Kontakt:

Ul. Górnośląska 1
00-443 Warszawa
biuro@nyquista.pl

+48 22 299 07 71
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www.nyquista.pl


