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WoodenBaffle POCHŁANIANIE

WoodenBaffle to modułowy system akustycznych paneli 
ściennych w formie drewnianych lamelek. Listwy wykonane 
są z ognioodpornego MDF-u oraz wykończone naturalnym 
fornirem, laminatem lub jednolitym kolorem. Wykończenie 
możemy wybrać spośród setek dostępnych wzorów. 
Pomiędzy każdą lamelką znajduje się materiał akustyczny 
EcoBoard o wysokim współczynniku pochłaniania 
dźwięku. Subtelne połącznie drewnianych lameli oraz 
minimalistycznej czerni lub szarości, nadaje wnętrzu ciepły i 
zarazem nowoczesny wygląd.  Dodatkowo między lamelami 
możliwe jest zastosowanie mchu z serii NyquiMoss.

WoodenBaffle to idealne rozwiązanie do dużych, 
reprezentacyjnych powierzchni takich jak hole, recepcje, 
biura obsługi, audytoria, sale konferencyjne czy 
przestrzenie open sapce. Drewniane lamelki rozpraszają 
dźwięk, natomiast materiał silnie pochłaniający - EcoBoard 

zmniejsza pogłos i zapewnia większą zrozumiałość mowy 
czy przejrzystość muzyki.   

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

WoodenBaffle POCHŁANIANIE

MATERIAŁ

WoodenBaffle wykonane są z trudnopalnego MDF-u 
o klasyf ikacji ogniowej B, S2-d0, pokrytego fornirem, 
laminatem lub lakierowane. Między lamelami znajduje 
się materiał pochłaniający ze sprasowanych włókien 
poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu butelek 
PET. W przeciwieństwie do wełny mineralnej materiał ten 
nie pyli się, jest przyjazny dla środowiska i dla zdrowia 
człowieka. Jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne 
i odkształcenia. Nie brudzi się i nie przyciąga kurzu. 
Produkt podlega w pełni recyklingowi. Jest bezzapachowy, 
odporny na pleśń oraz nie wydziela toksycznych substancji. 
Ma wysoką klasę niepalności B-s1, d0. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

środki do powierzchni drewnianych

wysoka

D

CZYSZCZENIE

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

KLASA POCHŁANIANIA

KLASYFIKACJA OGNIOWA B, s2, d0

WYKOŃCZENIE

MONTAŻ

PRODUKT EKOLOGICZNY

ściany, suf ity

tak

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA ≥ 0,45

fornir / laminat / lakier



WoodenBaffle POCHŁANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

BIURO/SHOWROOM
Górnośląska 1, 00-443 Warszawa

KONTAKT:
biuro@nyquista.pl

WWW:
nyquista.pl

WoodenBaffle POCHŁANIANIE

jak złożyć zamówienie

przykładowe kompozycje

Podkonstrukcja
MDF Stop Fire 18mm

EcoBoard 15 mm 
Kolory: Szary, Czarny, Biały 

Lamele
Materiał: MDF Stop Fire
Wykończenie: Fornir, Laminat, Lakier • Fornir

• Laminat
• Lakier

Maksymalna wysokość lameli:
• Laminat 2800 mm
• Fornir 3800 mm

Ściana wykończona Lamelami, z wkomponowanym 
dodatkowym elementem dekoracyjnym. 

Sugerowane wymiary:

Szerokość lameli: 20 mm
Głębokość lameli: 20 mm 
Odstęp pomiędzy lamelami: 40 mm 

PODAJ:

wymiary dedykowanej przestrzeni, wykończenie lameli, ko-
lor (czarny, szary lub biały) EcoBoard,  

np: 

2700 mm x 5000mm, Fornir,  Szary EcoBoard

Lubimy wyzwania. Chętnie wykonamy 
spersonalizowany wzór.

?

22

Wykończenie:

KOLOR ECOBOARD:

WYKOŃCZENIE LAMELI:

Biały Szary Czarny


