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11 lat doświadczenia w akustyce.

Nyquista Acoustic Design to zespół ludzi, których połączyła wspólna pasja do aku-
styki oraz nowoczesnego designu. Jesteśmy wiodącym producentem materiałów 

akustycznych w Polsce. Zajmujemy się projektowaniem, pomiarami, produkcją 
oraz dystrybucją paneli i mat akustycznych. W ciągu 11 lat działalności opracowali-

śmy i wdrożyliśmy do seryjnej produkcji ponad 500 produktów do izolacji
i adaptacji akustycznej oraz zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów.

ZAUFALI NAM:
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Na klimat lokalu składa się wiele czynników. Wśród nich jest dźwięk i akustyka 
wnętrza, które znacząco wpływają na komfort. Inne miejsce wybierzemy, kiedy 
idziemy na biznesowy lunch lub planujemy spędzić wieczór w towarzystwie znajo-
mych, inne, gdy chcemy posłuchać muzyki lub potańczyć. Goście już po pierwszej 
wizycie mogą zapamiętać Twój lokal na długo i do niego wracać lub zniechęcić się 
na zawsze. Od tego czy będzie w nim duży pogłos i hałas, zależy naprawdę wiele.

Pomożemy Ci zaprojektować komfortowe wnętrze.

AKUSTYKA, 
WIZJA I DŹWIĘK

SALA ODSŁUCHOWA | GRUDZIĄDZ
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Szczegółowy i przestrzenny dźwięk to obok obrazu najważniejszy element kina 
domowego. Jeżeli chcemy poczuć się jak w prawdziwej sali kinowej, musimy mieć 
dobrze zaprojektowany oraz zestrojony system nagłośnieniowy. Odpowiedni dobór 
głośników, wzmacniaczy, procesora a także okablowania w połączeniu z prawidło-

wą akustyką wnętrza, pozwoli nam w pełni odkryć magię kina.

Odkryj magię kina.

DŹWIĘK

SALA ODSŁUCHOWA | WARSZAWA
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KINO DOMOWE | ŁÓDŹKINO DOMOWE | ŁÓDŹ
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SALA ODSŁUCHOWA | WARSZAWASALA ODSŁUCHOWA | WARSZAWA
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Rodzinne oglądanie filmów lub koncertów w jakości obrazu lepszej niż w kinie, gra 
na konsoli czy streaming filmów z internetu wprost na duży ekran? Teraz to wszyst-

ko jest możliwe w zaciszu własnego domu. W dedykowanym pomieszczeniu do 
oglądania filmów lub po prostu w salonie. Dzięki współpracy z najlepszymi produ-
centami ekranów, projektorów, odtwarzaczy, okablowania i serwerów multimedial-
nych, dobierzemy, zainstalujemy oraz skalibrujemy optymalny sprzęt projekcyjny, 

dostosowany do Twojego wnętrza.

Prywatna sala kinowa w Twoim domu

OBRAZ

KINO DOMOWE | WARSZAWA
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KINO DOMOWE | WARSZAWAKINO DOMOWE | WARSZAWA
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Adaptacja i izolacja akustyczna sal kinowych czy odsłuchowych to nasza spe-
cjalność. To właśnie odpowiednia akustyka pomieszczenia pozwoli nam poczuć 

prawdziwe emocje związane z dźwiękiem. Nawet najlepsze nagłośnienie kina czy 
stereo nie przyniesie spodziewanych efektów bez odpowiednio zaplanowanej oraz 
wykonanej adaptacji akustycznej. Ważne, aby panele akustyczne były dostosowane 

do wystroju danego wnętrza i stanowiły integralną część.

Komfortowe warunki odsłuchowe.

AKUSTYKA

SALON AUDIO | POZNAŃ



20 21

KINO DOMOWE | WARSZAWA
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KINO DOMOWE | WARSZAWA
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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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SALA ODSŁUCHOWA | LEGIONÓWSALA ODSŁUCHOWA | WIZUALIZACJA
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SALON AUDIO | POZNAŃ SALA ODSŁUCHOWA | GRUDZIĄDZSALA ODSŁUCHOWA | WIZUALIZACJA
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SALON AUDIO | POZNAŃPROJEKT I WIZUALIZACJA SALI ODSŁUCHOWEJ
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WIZUALIZACJA SALI ODSŁUCHOWEJ
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WIZUALIZACJE KIN SALA ODSŁUCHOWA | WARSZAWA
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WIZUALIZACJE KIN I SAL ODSŁUCHOWYCH
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Punkt wyjściowy dobrego projektu.
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Pomiary akustyczne przeprowadzamy zgodnie z metodyką akredy-
towaną, obowiązującymi normami PN, ISO oraz przepisami prawa. 
Do tego celu wykorzystujemy certyfikowany sprzęt pomiarowy naj-
wyższej klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne 
zostały wykonane przez podmiot do tego uprawniony oraz zgodnie 
ze wszystkimi wymogami.

NA LATO | WARSZAWA
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NA LATO | WARSZAWA

Przeprowadzamy symulacje komputerowe pozwalające ocenić akustykę pomieszczeń, 
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 korzystamy 
z  wielu zaawansowanych programów takich jak: AFMG EASE, CATT-Acoustic, SONarchitect, 
Insul, SoundPLAN itp.

Tworząc model akustyczny 3D pomieszczenia nadajemy jego powierzchniom i obiektom 
właściwości akustyczne (współczynnik pochłaniania i rozpraszania dźwięku). Dzięki technice 
raytracingu możemy wyznaczyć parametry akustyczne takie jak np. czas pogłosu, przejrzy-
stość dźwięku, zrozumiałość mowy czy poziom ciśnienia akustycznego. Za pomocą wyzna-
czenia odpowiedzi impulsowej pomieszczenia jesteśmy w stanie usłyszeć, jak brzmi dane 
wnętrze jeszcze przed jego powstaniem.

Gwarancja skuteczności planowanych rozwiązań Wizualizacja i auralizacja

SYMULACJE AKUSTYCZNE
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High fidelity to coś więcej niż sprzęt. To nieustanne dążenie do doskonałości, próba 
wiernego odtworzenia muzyki, która przekazem zbliża słuchacza do wrażenia 

uczestniczenia w koncercie na żywo. Dla nas to również hobby, którym zajmujemy 
się od wielu lat. Naszą specjalnością jest niszowy sprzęt klasy hi-fi, który charak-

teryzuje się najlepszym stosunkiem jakość / cena oraz bezkompromisowy hi-end, 
często pochodzący z małych manufaktur i poddawany ekstremalnemu tuningowi. 

Usłysz to czego nigdy nie słyszałeś.

SPRZĘT HI-FI
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SALA ODSŁUCHOWA | WARSZAWASALA ODSŁUCHOWA | WARSZAWA
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Usłysz więcej, zobacz więcej.
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Budowa kina komercyjnego to duże przedsięwzięcie od strony 
projektowej jak i wykonawczej. Oferujemy szereg komplekso-
wych usług w tym: wykonanie pomiarów akustycznych, projektu 
akustycznego, architektonicznego, nagłośnienia, doradztwo oraz 
nadzór nad realizacją prac. Zapewniamy dobór niezbędnego wypo-
sażenia sal kinowych – nagłośnienia, projektorów, ekranów, paneli 
akustycznych, mat izolacyjnych, foteli kinowych, kotar oraz syste-
mów automatyki i sterowania.

SALA KINOWA | SULEJÓWEK
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SALA KINOWA | WOLBROM SALA KINOWA | WOLBROM
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PLANETARIUM | ŁÓDŹ PLANETARIUM | ŁÓDŹ
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KONTAKT:

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

+48 22 299 07 71


