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Omnibounce DYFUZOR

Dyfuzor Omnibounce został zaprojektowany z myślą o 
równomiernym rozpraszaniu fal dźwiękowych we wszystkich 
trzech płaszczyznach, tworząc efekt trójwymiarowej 
sceny dźwiękowej. Dzięki swojej unikalnej budowie oraz 
przesunięciom fazowym, dyfuzor Omnibounce, nie tylko 
rozprasza dźwięk w przestrzeni, ale również w czasie, co 
powoduje zwiększenie efektywności jego działania. Stosując 
większą liczbę modułów w odpowiedniej konf iguracji, 
możliwe jest uzyskanie efektu całkowitej unif ikacji 
odbić w pomieszczeniu. Panele Omnibounce, działają w 
szerokim zakresie częstotliwości, dlatego też nadają się 
zarówno do zastosowań studyjnych, sal odsłuchowych jak 
i kina domowego. Zamontowane na suf icie lub ścianie 
powodują że brzmienie staje się bardziej wyraziste, 
naturalne i pozbawione podkoloryzowań. Efektowna 
struktura i mnogość dostępnych wersji kolorystycznych 

sprawiają, że dyfuzor Omnibounce jest również elementem 
dekoracyjnym, nadającym pomieszczeniu oryginalny 
wygląd.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Omnibounce DYFUZOR

MATERIAŁ

RYSUNEK TECHNICZNY

Panele dyfuzyjne produkowane są z materiału XPS 
(polistyren ekstradowany), samogasnącego (nie 
rozprzestrzeniającego ognia, topliwego) z klasą reakcji 
na ogień: Euroclass E, o zwiększonej wytrzymałości 
mechanicznej na ściskanie. Charakteryzuje się również 
minimalnym wchłanianiem wody i bardzo dobrą 
izolacyjnością cieplną. Mimo zwiększonej odporności na 
ściskanie, materiał jest odkształcalny (oznacza to że po 
odkształceniu nie wraca do wyjściowej formy) – nie zaleca 
się wytwarzać nacisków na powierzchnię panelu.

Panele dyfuzyjne z XPS dostępne są w dowolnym kolorze 
z palety kolorów Flugger. Lakier nakładany jest techniką 
natryskową co daje gwarancję trwałego i jednolitego 
pokrycia kolorem. Surowe panele można malować we 
własnym zakresie dowolną farbą akrylową, bądź lateksową 
(farbami nie zawierającymi acetonu).

Panel składa się z dwunastu niezależnych rzędów. W 
związku z procesem produkcyjnym panele mogą się różnić 
od siebie wymiarami o +/-3mm.
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