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O NAS
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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1. Inwentaryzacja obiektu i wywiad środowiskowy

2. Określenie potrzeb i potencjalnych zagrożeń

3. Analiza obiektu pod kątem akustyki

4. Wykonanie pomiarów akustycznych

Zbieranie informacji

Etap I

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

Analiza danych

Etap II

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

Projektowanie

Etap III

1. Stworzenie harmonogramu prac

2. Produkcja i przygotowanie paneli akustycznych

3. Wykonanie prac i nadzór nad realizacją

4. Pomiary akustyczne powykonawcze

Realizacja

Etap IV

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy pomiary akustyczne zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodo-
wymi normami (PN, ISO) oraz przepisami prawa. Wykorzystujemy certyfikowany sprzęt 
pomiarowy klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne zostały wyko-
nane z najwyższą starannością oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami. Każde badanie 
zakończone jest analizą, zawierającą wytyczne oraz zalecenia projektowe.
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POMIARY

Recepcja to miejsce, które jest wizytówką firmy i na długo zapada w pamięć. Zaraz 
po wejściu powinniśmy poczuć się miło i przytulnie. Niestety większość holi projekto-
wanych jest z twardych materiałów, odbijających dźwięk takich jak: szkło, kamień czy 
drewno. To sprawia, że czujemy dyskomfort. Panele akustyczne ścienne lub sufitowe do 
recepcji, powinny być jednocześnie ciekawe i unikatowe, tak aby stanowiły dodatkowy 
element naszej identyfikacji firmowej.
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SYMULACJE

Posługując się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym, na bazie sporzą-
dzonego przestrzennego modelu pomieszczenia, mamy możliwość symulacji akustyki 
w każdej przestrzeni, którą projektujemy. Przy starannym uwzględnieniu wielu czynni-
ków, takich jak chociażby wymiary, użyte materiały, umeblowanie i przeznaczenie miej-
sca, mamy możliwość dokładnej predykcji najważniejszych parametrów, stosowanych 
do oceny akustyki wnętrz. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko sprostać najbardziej 
restrykcyjnym wymaganiom, ale przede wszystkim zaoszczędzić mnóstwo czasu i unik-
nąć potencjalnych błędów już na etapie projektu, których naprawienie byłoby niemal 
niemożliwe.

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.

Symulacje akustyki wnętrz
Wizualizacja i auralizacja
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RECEPCJA / 
HOL WEJŚCIOWY

Recepcja to miejsce, które jest wizytówką firmy i na długo zapada w pamięć. Zaraz 
po wejściu powinniśmy poczuć się miło i przytulnie. Niestety większość holi projekto-
wanych jest z twardych materiałów, odbijających dźwięk takich jak: szkło, kamień czy 
drewno. To sprawia, że czujemy dyskomfort. Panele akustyczne ścienne lub sufitowe do 
recepcji, powinny być jednocześnie ciekawe i unikatowe, tak aby stanowiły dodatkowy 
element naszej identyfikacji firmowej.

PFIZER | WARSZAWA

GENESYS | WARSZAWA
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TRANSPOREON | KRAKÓW ZEISS | WARSZAWA
INFOR | WROCŁAW

SASKI CRESCENT | WARSZAWA

MCKINSEY | WROCŁAW
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RENT SOLUTIONS | WARSZAWADB SCHENKER | WARSZAWA
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SALE
KONFERENCYJNE

NYQUISTA | WARSZAWA

UNICREDIT | WARSZAWA

Podczas spotkań z klientami, prezentacji czy narad pracowniczych chcesz, aby wszyscy 
wyraźnie Cię słyszeli i mogli w każdej chwili włączyć się do dyskusji. Często jest to nie-
możliwe z powodu zbyt dużego pogłosu – brak paneli akustycznych, przeszklone ściany, 
dodatkowo wyposażone w tablicę lub ekran. Powierzchnie te silnie odbijają dźwięk i 
zwiększają hałas pogłosowy. W celu poprawy akustyki zadbaj o jak najlepszą zrozumia-
łość mowy i niski poziom tła akustycznego na poziomie 35 dB.
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CIRCLE K | WARSZAWA

DOLBY | WROCŁAW

DOLBY | WROCŁAW

DOLBY | WROCŁAW

DOLBY | WROCŁAW
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MCKINSEY | WARSZAWA

SID GROUP | WARSZAWA

TRANSPOREON | KRAKÓW

UNICREDIT | WARSZAWA

UNICREDIT | WARSZAWA
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OPEN SPACE

Właściwie zaprojektowana otwarta przestrzeń zapewnia przyjazne i dynamiczne 
miejsce pracy. W open space chcemy uzyskać łatwą komunikację w ramach jedne-
go zespołu oraz ochronę przed hałasem pochodzącym z innych stanowisk pracy. Źle 
dobrana adaptacja akustyczna sprawia, że pracownicy przeszkadzają sobie nawzajem. 
Dlatego powinniśmy ograniczyć propagację dźwięku na duże odległości, stosując ekra-
ny akustyczne przy biurkach oraz sufit podwieszany lub wyspy akustyczne na min. 30% 
powierzchni.

TRANSPOREON | KRAKÓW

SANTANDER | LUBLIN
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ATRIUM PROMENADA | WARSZAWA SHOWROOM | WARSZAWA
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CORDIA | WARSZAWA SANTANDER | LUBLIN

MC KINSEY | WROCŁAWINFOR | WROCŁAW
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KUCHNIE / 
CHILLOUT ROOM

WATERS | WARSZAWA

SANTANDER | LUBLIN

Kuchnia lub przestrzenie wspólne to idealne miejsca do nieformalnych spotkań. To wła-
śnie tam pracownicy spędzają przerwy, integrują się i rozmawiają. Hałas w tym miejscu 
składa się z różnych odgłosów w postaci rozmów, odstawianych naczyń, sztućców czy 
włączonego ekspresu do kawy. Wysoki pogłos (T ≥ 0,8 s) oraz niska izolacja ścian, drzwi 
(R’A1 ≤ 35dB) skutkują rozprzestrzenianiem się hałasu do pozostałych części biura i zakłó-
caniem pracy innych osób.
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TRANSPOREON | KRAKÓW

ZEISS | POZNAŃ

ZEISS | WARSZAWA

NYQUISTA | WARSZAWA

BURDA MEDIA | WARSZAWA



3534

FOCUS ROOM
DOLBY | WROCŁAW

DOLBY | WROCŁAW

Każdy z nas ma czasami do wykonania zadania wymagające ciszy. Focus Room to 
idealne miejsce do pracy w skupieniu lub spotkań w małych, 2-3 osobowych grupach. 
Dlatego musimy stworzyć odpowiedni klimat intymności i poufności. Powierzchnia 
ścian powinna być pokryta min. w 50% panelami akustycznymi, tak aby zapewnić niski 
pogłos. Ponadto pomieszczenie powinno mieć budowę, która gwarantuje izolację ścian 
min. R’A1 ≥ 40 dB.
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POLYCOM | WARSZAWA UPFIELD | WARSZAWA MCKINSEY | WROCŁAW
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BUDKI
TELEFONICZNE

PFIZER | WARSZAWA

PFIZER | WARSZAWA

Celem stawiania budek telefonicznych w biurach jest zapewnienie pracownikom 
miejsca, gdzie mogą prowadzić swobodne rozmowy telefoniczne. Nie powinni przy tym 
zakłócać pracy osobom w ich otoczeniu. Mogą to być kompletne mini-pomieszczenia 
lub wolnostojące, mobilne konstrukcje, wyposażone w niezależne oświetlenie i system 
wentylacji. Najważniejsze jednak, aby były dźwiękoszczelne, zapewniały odpowiedni 
komfort akustyczny oraz wysoką zrozumiałość mowy wewnątrz.
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PFIZER | WARSZAWABURDA MEDIA | WARSZAWA

ALLEGRO | WARSZAWA

TRANSPOREON | KRAKÓW

CANON | WARSZAWA
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COPY POINT

NYQUISTA | WARSZAWA

MBANK | WARSZAWA

PERFECT GYM | WARSZAWA MBANK | WARSZAWA

UNICREDIT | ŁÓDŹ

Dzisiejsze biura to przestronne, otwarte przestrzenie, projektowane z myślą o jak naj-
większej dynamizacji pracy. Częstym utrudnieniem w dążeniu do tego celu jest hałas, na 
przykład pochodzący od urządzeń ksero. Z pomocą, przychodzi tutaj specjalna zabudo-
wa akustyczna. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów i solidnej konstrukcji, nie 
ogranicza ona dostępu do sprzętu, a tworzy prawdziwą barierę oraz skutecznie izoluje od 
hałasu nawet najbliższe stanowiska pracy.
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CALL CENTER

PKO BP | RZESZÓW

SANTANDER | LUBLIN

Wysoki hałas (dochodzący do 95 dB) w Call Center jest ściśle związany z charakterem 
pracy oraz dużym zagęszczeniem personelu. Te czynniki powodują zmęczenie oraz 
zakłócenia podczas rozmów telefonicznych. Im gorsze warunki, tym więcej błędów po-
pełniamy. Spada nasza efektywność oraz wydłuża się czas odpoczynku między kolejnymi 
rozmowami. Warto zatem zastosować ekrany akustyczne (min. 50 cm nad biurkiem), 
które zapewnią komfort dzwoniących i ich rozmówców.
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MULTIROOM /
CHILLOUT ROOM

Wysoki hałas (dochodzący do 95 dB) w Call Center jest ściśle związany z charakterem 
pracy oraz dużym zagęszczeniem personelu. Te czynniki powodują zmęczenie oraz 
zakłócenia podczas rozmów telefonicznych. Im gorsze warunki, tym więcej błędów po-
pełniamy. Spada nasza efektywność oraz wydłuża się czas odpoczynku między kolejnymi 
rozmowami. Warto zatem zastosować ekrany akustyczne (min. 50 cm nad biurkiem), 
które zapewnią komfort dzwoniących i ich rozmówców.

UNICREDIT | WARSZAWA

TRANSPOREON | KRAKÓW
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SYMULATOR GOLFA | POZNAŃ CINELINE | WARSZAWA
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KONTAKT:

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

+48 22 299 07 71

NYQUISTA | WARSZAWA
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nyquista.pl




