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Zaufali nam:

O NAS
11 lat doświadczenia w akustyce.
Nyquista Acoustic Design to zespół ludzi, których połączyła wspólna pasja do akustyki 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 opracowaliśmy i wdrożyliśmy do seryjnej produkcji ponad 500 produktów do izolacji i adaptacji akustycznej oraz zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów.
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HULAKULA | WARSZAWA

KOMFORT
Pomożemy Ci zaprojektować komfortowe wnętrze.
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 znajomych, 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.
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PAN PĄCZUŚ | WARSZAWA

MIŁOŚĆ
UPC | WARSZAWA

NIEBO | WARSZAWA

W projektowaniu akustyki ogranicza nas tylko nasza
wyobraźnia.
Od samego początku działalności Nyquista w 2011 roku chcieliśmy, aby nasze panele akustyczne łączyły doskonałe właściwości akustyczne z unikatowym designem.
Nietypowe projekty akustyczne to nasza specjalność. Mamy własny park maszynowy,
wyposażony w najnowocześniejsze maszyny CNC, dzięki którym możemy realizować
nawet najbardziej skomplikowane projekty.
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PROCES PROJEKTOWY
Planowanie i przejrzystość działania

Etap I

Etap III

Zbieranie informacji

Projektowanie

1.

Inwentaryzacja obiektu i wywiad środowiskowy

1.

Dostosowanie materiałów akustycznych i budowlanych

2.

Określenie potrzeb i potencjalnych zagrożeń

2.

Optymalizacja projektu pod względem skuteczności i kosztów

3.

Analiza obiektu pod kątem akustyki

3.

Tworzenie wizualizacji 3D pomieszczeń

4.

Wykonanie pomiarów akustycznych

4.

Opracowanie dokumentacji technicznej

5.

Sporządzenie kosztorysu inwestycji

Etap IV

Etap II
Analiza danych

Realizacja

1.

Analiza pomiarów i zgromadzonych danych

1.

Stworzenie harmonogramu prac

2.

Tworzenie symulacji akustycznych

2.

Produkcja i przygotowanie paneli akustycznych

3.

Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych

3.

Wykonanie prac i nadzór nad realizacją

4.

Opracowanie wstępnej koncepcji

4.

Pomiary akustyczne powykonawcze

5.

Konsultacje z architektami, projektantami innych branż
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OŚWIETLENIE
Oświetlenie klubowe
Tworzy klimat. Inspiruje. W naszych projektach szukamy nieszablonowych rozwiązań. Dbamy o każdy detal. Klubowe oświetlenie, pulsujące w rytm muzyki? Skalibrowane światła,
dostosowane do okoliczności i wydarzeń. A może lekki ambient, służący koncentracji? To
wszystko w niepowtarzalnych koncepcjach akustycznych. Daj się oświecić.

SMOLNA | WARSZAWA
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JASNA 1 | WARSZAWA
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DESIGN
Unikatowy design i przyjazna akustyka. Te elementy
jeszcze nigdy nie były tak ważne w projektowaniu.
Niezależnie od tego czy prowadzisz klub, restaurację lub kawiarnię, możemy wesprzeć Cię aranżując pomieszczenia pod kątem akustyki, wystroju wnętrza i nagłośnienia. Zapomnij o sąsiadach skarżących się na hałas, gościach, którzy muszą się
przekrzykiwać, czy koncertach, na których złe nagłośnienie i akustyka pomieszczenia psują występ najlepszych artystów. Pomożemy Ci urządzić wnętrze w Twoim
stylu oraz zgodnie z zasadami dobrego brzmienia.

SHOWCASE | WARSZAWA
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DESIGN

1500 M2 | WARSZAWA
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TVSM | GRUDZIĄDZ
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AUDIO
Dźwięk, który Cię zaskoczy.
Projekt nagłośnienia jest ściśle związany z akustyką wnętrza. Odpowiedni system audio
oraz jego rozmieszczenie i strojenie, decyduje o atrakcyjności danego lokalu. Tymczasem
projektem elektroakustycznym często zajmują się osoby niezwiązane z branżą. Dlatego
nasz zespół składa się zarówno z akustyków jak i specjalistów od nagłośnienia. Opierając
się na symulacjach i pomiarach akustycznych, projektujemy kompleksowe instalacje audio-video wraz z okablowaniem i sterowaniem. Z nami możesz być pewien, że otrzymasz
plan nagłośnienia dostosowany do Twojego wnętrza.

MIŁOŚĆ | WARSZAWA
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WELES | WARSZAWA
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DEKADA | WARSZAWA
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IZOLACJA
Skuteczność planowanych rozwiązań
Każda solidna konstrukcja zaczyna się od fundamentu. W naszym przypadku jest to izolacja akustyczna. W realizowanych przez nas projektach, koncentrujemy się na znalezieniu
najbardziej skutecznego rozwiązania przy możliwie jak najniższym koszcie. Jeżeli wymagane rozwiązanie nie istnieje na rynku, tworzymy je sami. Od wielu lat projektujemy i wykonujemy zaawansowane systemy izolacji akustycznej, dostosowane do indywidualnych
potrzeb danej inwestycji. Wszystko po to, aby zmieniać otaczającą nas przestrzeń
i zapewniać najwyższy komfort akustyczny.
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NA LATO | WARSZAWA

POMIARY
Punkt wyjściowy dobrego projektu.
Pomiary akustyczne przeprowadzamy zgodnie z metodyką akredytowaną, obowiązującymi normami PN, ISO oraz przepisami prawa. Do tego celu wykorzystujemy certyfikowany sprzęt pomiarowy najwyższej klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne zostały wykonane przez podmiot do tego uprawniony
oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami.
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SYMULACJE AKUSTYCZNE
NA LATO | WARSZAWA

1,2
1

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.
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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, przejrzystość dźwięku, zrozumiałość mowy czy poziom ciśnienia akustycznego. Za pomocą wyznaczenia odpowiedzi impulsowej pomieszczenia jesteśmy w stanie usłyszeć, jak brzmi dane
wnętrze jeszcze przed jego powstaniem.

po adaptacji
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KINO PLENEROWE
Zaproś swoich gości na seans.
Imprezy na wolnym powietrzu, to nie tylko świetny sposób na spędzenie letniego wieczoru ze znajomymi, ale również idealna forma promocji własnej marki lub miasta. Organizując kina plenerowe
zapewniamy wynajem, zakup oraz instalację sprzętu m.in. projektorów o wysokich jasnościach,
ekranów wielkoformatowych, odpornych na warunki atmosferyczne czy profesjonalnego nagłośnienia. Nasz zespół doradzi sprawdzone rozwiązania, biorąc pod uwagę planowaną liczbę uczestników, pogodę, możliwości organizacyjne oraz budżet danego eventu.

UTOPIA | WARSZAWA
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KINO PERŁA | LUBLIN

KINO PERŁA | BYDGOSZCZ

KINO PERŁA | KRAKÓW

KINO PERŁA | WARSZAWA

KINO PERŁA | KATOWICE
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LOOKBOOK
Inspirujemy w dziedzinie akustycznego wzornictwa.
Każdy projekt akustyczny Nyquista jest jedyny w swoim rodzaju - studio nagrań,
klub muzyczny, teatr czy restauracja. Tworzymy realizacje wyróżniające się niespotykanym designem i świetną akustyką. Od zawsze wspieramy architektów
i inwestorów w tworzeniu skutecznej adaptacji akustycznej, która jest jednocześnie integralnym elementem wystroju wnętrza.

SALA ODSŁUCHOWA | GRUDZIĄDZ
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NA LATO | WARSZAWA

ZMIANA TEMATU | ŁÓDŹ

12 / 39

NIEBO | WARSZAWA

SHOWCASE | WARSZAWA
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HOUSE OF SOUND | LUBLIN
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DOLBY | WROCŁAW
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RADIO ESKA | GDAŃSK
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UNICREDIT | WARSZAWA
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KONTAKT
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DZIAŁ PROJEKTOWY

DZIAŁ HANDLOWY

DZIAŁ POMIARÓW

Jerzy Herse
Tel. 791 247 646
jerzy@nyquista.pl

Agnieszka Jackowska
Tel. +48 536 500 030
agnieszka@nyquista.pl

Bartłomiej Czubak
Tel. 784 234 641
bartek@nyquista.pl
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Ul. Górnośląska 1
00-443 Warszawa
biuro@nyquista.pl
+48 22 299 07 71
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