
1

2020-2021 | portfolio



2 3

WSTĘP 4

TECHNOLOGIE

EcoLine 8

Oświetlenie 44

NyquiLine 50

WoodenLine 72

FiberFoam 94

Nature 100

Meble i akcesoria 104

ProLine, Hi-Fi 118

REALIZACJE

Nietypowe realizacje 128

Użyteczność publiczna 132

Studia nagrań 138

Kina domowe 150

Industrial 162

Golf 164

KONTAKT 167

Portfolio



4 5

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 10 lat działalności opracowali-
śmy i wdrożyliśmy do seryjnej produkcji ponad 350 produktów do izolacji i adapta-

cji akustycznej oraz zrealizowaliśmy ponad 700 projektów.

10 lat doświadczenia w akustyce.

O NAS

Zaufali nam
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Office
• Panele ścienne i sufitowe

• Budki telefoniczne

• Ekrany nabiurkowe

• Meble akustyczne

Consulting
• Projektowanie

• Pomiary akustyczne

• Symulacje

• Szkolenia

Izolacja
• Ściany i sufity

• Podłogi pływające

• Wibroizolacja

• Wentylacja

Hi-Fi & Cinema
• Kina domowe

• Kina komercyjne

• Sale odsłuchowe

• Sprzęt audio-video

Music & Design
• Studia nagrań

• Kluby i restauracje

• Nagłośnienie

• Wystrój wnętrz

Golf
• Symulatory golfa

• Wyposażenie

• Eventy

• Szkolenia

Co robimy
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EcoBaffle
Sufitowe panele akustyczne EcoBaffle to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych sufitów podwieszanych 
lub gdy potrzebujemy bardziej efektywnego akustycznie rozwiązania. W EcoBafle udało nam się połączyć najlepsze cechy paneli typu baffle oraz wysp 
sufitowych. Pionowy, równoległy układ paneli, większa powierzchnia oraz różne kąty odbicia, zwiększają współczynnik pochłaniania dźwięku. Z kolei ory-
ginalny kształt wysp nadaje wnętrzu lekkości, przestrzenności oraz dynamicznego charakteru. Smukły kształt podłużnych paneli oraz ażurowa konstruk-
cja, optycznie powiększają pomieszczenie.

EcoLine
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EcoCeiling
Sufit to często jedyna wolna powierzchnia, na której można zastosować panele akustyczne bez znacznej ingerencji w wystrój wnętrza czy układ funkcjo-
nalny pomieszczenia. Jest to jednocześnie jedna z najprostszych i najbardziej skutecznych adaptacji akustycznych w przestrzeniach biurowych. 
Sufit podwieszany EcoCeiling składa się z podkonstrukcji – rusztu stalowego oraz specjalnych kasetonów. Wykonane są one z ekologicznego materiału 
PET, który posiada najwyższy współczynnik pochłaniania dźwięku w klasie A.

EcoLine
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EcoDivider
EcoDivider to mobilne ścianki działowe, służące do swobodnego podziału przestrzeni biurowej. Zostały zaprojektowane z myślą o redukcji hałasu, 
pogłosu oraz oddzieleniu od siebie poszczególnych stref. Dzięki ekranom można rozdzielić poszczególne stanowiska pracy, grupy stanowisk, oddzielić 
część pracowniczą od ciągu komunikacyjnego lub stworzyć specjalną strefę relaksu, czy strefę rozmów.

EcoLine
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EcoCloud
EcoCloud to akustyczne wyspy suf itowe, wykonane z innowacyjnego materiału PET. Dzięki specjalnej trójwarstwowej budowie z pustką powietrzną, 
mają bardzo wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku, działając efektywnie już od 120 Hz wzwyż. Wysoka skuteczność dla niskich częstotliwości,
zapewnia pochłanianie w całym zakresie mowy ludzkiej, co przyczynia się do polepszenia zrozumiałości mowy oraz znacznej redukcji pogłosu.

EcoLine
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EcoGrid
EcoGrid to rastrowy sufit akustyczny, wykonany z innowacyjnego materiału PET o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Ażurowa konstrukcja 
oraz pionowy układ elementów sprawiają, że dźwięk pochłaniany jest całą powierzchnią panelu, zarówno przy bezpośredniej fali akustycznej jak i tej 
odbitej od sufitu. Krzyżowe ułożenie rastrów zapewnia rozproszenie dźwięku, co dodatkowo poprawia warunki akustyczne i redukuje hałas pogłosowy.

EcoLine
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EcoScreen Desk
Ścianki działowe to niezbędne elementy przestrzeni typu open space czy call center. Aby właściwie spełniały swoją funkcję, muszą mieć odpowiednią 
wielkość, budowę i szczelnie przylegać do biurek, a przede wszystkim mieć odpowiedni współczynnik izolacyjności i absorbcji akustycznej. NyquiSreen 
Desk to ścianki działowe nabiurkowe, zaprojektowane przez akustyków, z myślą o zapewnieniu komfortu w otwartych przestrzeniach biurowych.

EcoLine
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EcoScreen Floor
Ścianki działowe to niezbędne elementy przestrzeni typu open space czy call center. Aby właściwie spełniały swoją funkcję, muszą mieć odpowiednią 
wielkość, budowę i szczelnie przylegać do biurek, a przede wszystkim mieć odpowiedni współczynnik izolacyjności i absorbcji akustycznej. NyquiSreen 
Desk to ścianki działowe nabiurkowe, zaprojektowane przez akustyków, z myślą o zapewnieniu komfortu w otwartych przestrzeniach biurowych.

EcoLine
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EcoTiles
Panele ścienne EcoTiles swoim kształtem przypominają płytki ceramiczne, lecz są przy tym znacznie lżejsze, łatwiejsze w montażu oraz mają wysoki 
współczynnik pochłaniania dźwięku. Skutecznie redukują pogłos i znacznie poprawiają zrozumiałość mowy oraz wyrazistość dźwięku. Idealnie sprawdzą 
się w miejscach, gdzie efekt wizualny ma duże znaczenie, a więc reprezentacyjne hole biurowe, sale konferencyjne czy sale spotkań. Panele ułożone w 
regularny wzór, nadają wnętrzu przytulny i nowoczesny klimat. Korzystając z 7 standardowych kształtów możemy stworzyć ciekawe kompozycje ścien-
ne. EcoTiles idealnie współgrają z drewnem. W połączeniu z serią WoodenTiles tworzą zgrany duet.

EcoLine



34 35



36 37

EcoWall
EcoWall Baffle to specjalny panel ścienny przygotowany przez naszych architektów we współpracy z akustykami. Tworząc go chcieliśmy wykorzystać 
możliwości materiału EcoBoard, łącząc wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku z unikatowym designem. Podstawa panelu wykonana jest ze spraso-
wanej wełny poliestrowej o grubości 15 mm. Do niej przymocowane są pionowe baffle o tej samej szerokości, rozstawie, lecz różnej wysokości (od
3 do 15 cm). Wzór dobrany jest tak, aby stworzyć wrażenie przemieszczającej się fali. Dzięki temu udało się uzyskać niezwykle przestrzenny oraz orga-
niczny kształt. Smukłe baffle optycznie powiększają pomieszczenie oraz nadają mu dynamiczny charakter.

EcoLine
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EcoLine
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EcoWall Print
EcoWall Print to unikalny materiał o właściwościach akustycznych. Podobnie jak z drewna, można wykonać z niego dowolny kształt, lecz jest przy tym 
znacznie lżejszy, łatwiejszy w obróbce oraz posiada wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku w klasie A. Jest to więc wymarzony materiał dla architek-
tów, projektantów wnętrz oraz wszystkich, którzy lubią tworzyć nowoczesne formy przestrzenne.

EcoLine
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EcoCloud Light
Ścianki działowe to niezbędne elementy przestrzeni typu open space czy call center. Aby właściwie spełniały swoją funkcję, muszą mieć odpowiednią 
wielkość, budowę i szczelnie przylegać do biurek, a przede wszystkim mieć odpowiedni współczynnik izolacyjności i absorbcji akustycznej. NyquiSreen 
Desk to ścianki działowe nabiurkowe, zaprojektowane przez akustyków, z myślą o zapewnieniu komfortu w otwartych przestrzeniach biurowych.

Oświetlenie
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EcoLamp Cap
EcoLamp to dekoracyjne oświetlenie, które jednocześnie pełni funkcję akustycznej wyspy sufitowej. Obudowa lampy wykonana jest z ekologicznego 
materiału EcoBoard, który charakteryzuje się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku w klasie A. Gęsto sprasowane włókna poliestrowe stano-
wią doskonałą alternatywę dla paneli z wełny mineralnej. Chłonność akustyczna jednej lampy odpowiada chłonności trzech tradycyjnych wysp sufito-
wych o wymiarach 60x60 cm. Zyskujemy w ten sposób znacznie niższy czas pogłosu i większy komfort pracy, przyjednoczesnej oszczędności miejsca. 
EcoLamp zapewnia optymalne natężenie światła w zakresie 2900 – 5700 lm. W zależności od wybranej wersji, lampa może pełnić funkcję głównego lub 
pomocniczego oświetlenia. Rozpraszający światło klosz nadaje wnętrzu ciepły i przytulny charakter.

Oświetlenie

EcoLamp Rib
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EcoLamp Round

Oświetlenie
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NyquiTiles Edge
NyquiTiles Edge to tapicerowane panele akustyczne o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Charakteryzują się nowoczesnym i minimalistycz-
nym designem. Dzięki prostej formie kwadratów, prostokątów i trójkątów, dostępności wielu wymiarów oraz kolorów, łatwo możemy uzyskać interesują-
cy i przestrzenny wzór.

NyquiLine
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NyquiTIles Round
NyquiTiles Round to tapicerowane panele akustyczne o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Nasi architekci stworzyli serię paneli o unikal-
nych kształtach, które można łączyć w nowoczesne i przestrzenne kompozycje. Panele NyquiTiles występują w wielu wymiarach i ponad 100 standardo-
wych kolorach, co daje nam wręcz nieograniczone możliwości aranżacji.

NyquiLine
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NyquiCloud
NyquiCloud to tapicerowane wyspy akustyczne o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Charakteryzują się nowoczesnym i minimalistycznym
designem. Dzięki prostej formie kwadratów, prostokątów i trójkątów, dostępności wielu wymiarów oraz kolorów, łatwo możemy uzyskać interesujący 
i przestrzenny wzór.

NyquiLine
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NyquiWall
System napinanych ścian NyquiWall stanowi nowoczesne i minimalistyczne wykończenie każdego rodzaju wnętrza. Innowacyjna technologia montażu 
pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni o doskonałych właściwościach akustycznych. Zastosowanie specjalnych elementów montażowych sprawia, 
że właściwy ustrój akustyczny jest całkowicie niewidoczny i ukryty pod tkaniną.

NyquiLine
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NyquiWall Print
System napinanych ścian NyquiWall stanowi nowoczesne i minimalistyczne wykończenie każdego rodzaju wnętrza. Innowacyjna technologia montażu 
pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni o doskonałych właściwościach akustycznych. Zastosowanie specjalnych elementów montażowych sprawia, 
że właściwy ustrój akustyczny jest całkowicie niewidoczny i ukryty pod tkaniną.

NyquiLine
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NyquiTotem
Obecnie wiele biur projektowanych jest w formie otwartych przestrzeni. Właściwie zaprojektowany open space zapewnia przyjazne i dynamiczne 
miejsce pracy. Jednak brak odpowiednich paneli akustycznych powoduje duży pogłos i rozprzestrzenianie się hałasu. Aby temu zapobiec stworzyliśmy 
NyquiTotem - mobilny panel akustyczny o wysokiej skuteczności i szerokim zakresie działania. Totem w kształcie walca o średnicy 40 cm, wykonany jest 
z dwóch rodzajów materiału pochłaniającego o zróżnicowanej gęstości. Zewnętrzną warstwę stanowi filc akustyczny dostępny w ponad 100 kolorach. 
Całość osadzona jest na stabilnej, lakierowanej podstawie.

Kluczem przy projektowaniu akustyki jest umiejętność dopasowania jej do wnętrza tak, aby była skuteczna, a jednocześnie dyskretna. Idealnym rozwią-
zaniem okazują się tutaj doniczki akustyczne.

Oryginalne, dostępne w wielu rozmiarach i kolorach , znakomicie sprawdzają się we wnętrzach, gdzie liczy się niepowtarzalny design i dobra akustyka. 
Eleganckie i smukłe, skutecznie ożywiają przestrzeń. Swoim kształtem wizualnie powiększają pomieszczenie oraz pozornie zwiększają objętość roślin. 
Przyjazne środowisku – prawie połowa użytych materiałów pochodzi z recyklingu!

NyquiTotem Plant

NyquiLine
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WoodenWall
Skandynawscy architekci od dawna wykorzystują drewno jako doskonały materiał architektoniczny ze względu na jego ponadczasową elegancję, na-
turalność oraz ciepło, jakie wnosi do danej przestrzeni. WoodenWall to perforowane panele ścienne o zmiennym współczynniku pochłaniania dźwię-
ku. Możliwość zastosowania różnych wzorów i wielkości perforacji, grubości płyty frontowej oraz materiału pochłaniającego, pozwala nam dowolnie 
kształtować akustykę pomieszczenia w zależności od potrzeb. To sprawia, że nieprzyjemny pogłos maleje, rośnie zaś zrozumiałość mowy i wyrazistość 
dźwięku.

WoodenLine
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WoodenTiles
WoodenTiles to ścienne panele akustyczne, które stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych paneli perforowanych. Pojedyncze cegiełki składają się 
z dwóch warstw: sprasowanej wełny poliestrowej o różnych grubościach oraz fornirowanego lub laminowanego frontu. Nieregularne rozmieszczenie 
paneli w pomieszczeniu pozwala zmniejszyć pogłos i poprawić zrozumiałość mowy

WoodenLine
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WoodenBaffle
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.

WoodenLine
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WoodenCloud
WoodenCloud to akustyczne wyspy sufitowe o zmiennym współczynniku pochłaniania dźwięku. Możliwość zastosowania różnych wzorów i wielkości 
perforacji, grubości obudowy oraz materiału pochłaniającego, pozwala nam dowolnie kształtować akustykę pomieszczenia w zależności od potrzeb.

Meble i akcesoria
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LUSTRZANE
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WoodenFiber
Skandynawscy architekci od dawna wykorzystują drewno jako doskonały materiał architektoniczny ze względu na jego ponadczasową elegancję, na-
turalność oraz ciepło, jakie wnosi do danej przestrzeni. WoodenWall to perforowane panele ścienne o zmiennym współczynniku pochłaniania dźwię-
ku. Możliwość zastosowania różnych wzorów i wielkości perforacji, grubości płyty frontowej oraz materiału pochłaniającego, pozwala nam dowolnie 
kształtować akustykę pomieszczenia w zależności od potrzeb. To sprawia, że nieprzyjemny pogłos maleje, rośnie zaś zrozumiałość mowy i wyrazistość 
dźwięku.

WoodenLine
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FiberColor
FiberColor to miękkie panele ścienne 3d, działające w szerokim zakresie częstotliwości. Najwyższy współczynnik pochłaniania dźwięku w klasie A zapew-
nia redukcję czasu pogłosu, co przyczynia się do lepszej zrozumiałości mowy oraz zwiększenia komfortu pracy.

Oprócz doskonałych właściwości akustycznych, panele z serii FiberColor pełnią również funkcję dekoracyjną. Ponad 30 kształtów i aż 46 kolorów paneli, 
które można łączyć na różne sposoby, to istny raj dla architektów. Dzięki temu każde wnętrze staje się niepowtarzalne, a pojęcie identyf ikacja wizualna 
nabiera nowego znaczenia.

FiberFoam
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NyquiMoss
NyquiMoss to dekoracyjny mech wykonany ze specjalnej odmiany porostu naziemnego – chrobotka reniferowego, pochodzącego z Norwegii. 
Dzięki procesowi zasolenia mech zachowuje swój naturalny wygląd i kolor, który utrzymuje się przez wiele lat. Nie wymaga konserwacji, podlewania 
ani dostępu do światła, przez co można stosować go nawet w zaciemnionych pomieszczeniach. Oprócz walorów estetycznych, ma także niezwykle 
przyjemną fakturę w dotyku, ponieważzachowuje naturalną miękkość i elastyczność.

Nature
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Office Divider
Office Divider to akustyczne ścianki działowe przeznaczone do przestrzeni biurowych typu open space. Dzięki nim możemy skutecznie rozdzielić po-
szczególne stanowiska pracy lub grupy stanowisk, wydzielić część pracowniczą od ciągu komunikacyjnego lub stworzyć specjalną strefę relaksu.

Meble i akcesoria
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Meble na zamówienie
Projektujemy, produkujemy i montujemy meble na twoje indywidualne zamówienie. Wykonamy meble oraz pełne zabudowy meblowe do wszystkich 
pomieszczeń: biura, kuchni, salonu, łazienki czy korytarza. 

Meble i akcesoria
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NyquiHouse
NyquiHouse to otwarta wersja znakomitego NyquiBooth. Rozwiązanie w odróżnieniu od swojego bliźniaczego systemu różni się otwartą konstrukcją. 
Brak w nim przeszklenia. Charakteryzuje się szczególną formą. Konstrukcja NyquiHouse, szczególnie dach próbuje naśladować tytułowy domek. 
Dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi oraz swoim akustycznym właściwością jest atrakcyjnym wyposażeniem każdego biura czy innej dowolnej 
przestrzeni.

Meble i akcesoria
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NyquiPads
Stopki NyquiPads to wibroizolatory zaprojektowane z myślą o ograniczeniu hałasu generowanego przez maszyny, silniki i urządzenia techniczne. 
Odpowiedni dobór stopek pozwala w znacznym stopniu wyeliminować drgania, a więc hałas przenoszony drogą materiałową np. przez podłoże, na 
którym stoi urządzenie. NyquiPads wykonane są ze specjalnej mieszanki elastomerów oraz podkładów gumowych, które charakteryzują się różną 
gęstością i współczynnikiem sprężystości.

Meble i akcesoria
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Stoły studyjne
Meble akustyczne Nyquista łączą w sobie funkcjonalność zwykłych mebli z doskonałymi właściwościami izolacyjnymi i pochłaniającymi dźwięk.
Akustyczne stoły zapewniają wysoki komfort pracy studyjnej oraz redukcję drgań.

Meble i akcesoria
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Binary NyquiBass Trap
Pułapki basowe to niezbędne wyposażenie pomieszczeń, w których wymagane jest doskonałe brzmienie, takich jak studia nagrań, sale odsłuchowe czy 
sale kinowe. Ich brak skutkuje często nadmiarem lub niedoborem basu, jak również silnymi podkolorowaniami dźwięku.

ProLine, Hi-Fi
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NyquiWave
NyquiWave to całkowicie innowacyjna forma panelu dyfuzyjnego. Nieforemny kształt gipsowej formy oparty jest na binarnym wzorze losowego 
ciągu liczb. Do złudzenia przypomina falującą powierzchnię spokojnego oceanu. Rozwiązanie doskonale sprawdza się jako ustrój rozpraszający fale 
akustyczne. Dobre rozproszenie fali dźwiękowej w pomieszczeniu jest jednym z najważniejszych czynników poprawiających brzmienie dźwięku. 
Ponadto zabezpiecza przed powstawaniem echa trzepoczącego i przyczynia się do skrócenia czasu pogłosu.

ProLine, Hi-Fi
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Omnibounce
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 konfiguracji,
możliwe jest uzyskanie efektu całkowitej unifikacji odbić w pomieszczeniu. Panele Omnibounce, działają w szerokim zakresie częstotliwości, dlatego też 
nadają się zarówno do zastosowań studyjnych, sal odsłuchowych jak i kina domowego.

ProLine, Hi-Fi
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SkyLine
Jednowymiarowy dyfuzor Schroedera jest klasycznym panelem dyfuzyjnym, który świetnie sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach 
studyjnych, jak i w prywatnym kinie domowym. Popularność zawdzięcza swojej konstrukcji, której działanie zostało opisane matematycznie, a 
skuteczność potwierdzona w testach laboratoryjnych na całym świecie. Zamontowany na suficie lub ścianie, zapewnia doskonałe rozproszenie fal
dźwiękowych w zakresie 1400Hz-7480Hz, dla szerokiego spektrum kątów padania, poprawiając odczuwalną jakość brzmienia, skracając czas pogłosu i 
zabezpieczając przed powstawaniem trzepoczącego echa. W ramach kompleksowej adaptacji akustycznej możemy przygotować zindywidualizowany 
panel odpowiadający potrzebom akustycznym konkretnego pomieszczenia.

ProLine, Hi-Fi
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WoodSchroeder 2D

ProLine, Hi-Fi
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Nietypowe realizacje
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Nietypowe realizacje
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Użyteczność publiczna
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Studia nagrań
Trudno wyobrazić sobie przestrzeń bardziej wymagającą akustycznie niż studio nagraniowe. Najważniejszy jest odpowiedni projekt akustyczny oraz 
właściwe zaplanowanie przestrzeni. Od jakości wykonania studia zależy efekt finalny pracy realizatorów. Dlatego już na etapie projektowania należy 
przeprowadzić stosowne symulacje i pomiary akustyczne, aby uniknąć późniejszych błędów. Dzięki temu zaplanujemy studio, w którym to muzyka 
będzie grała pierwsze skrzypce.
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Kina domowe
Wiemy jak wyjątkowym doznaniem jest obcowanie z ulubioną muzyką lub filmem. Dlatego wydobycie pełni dźwięku podczas seansu czy odsłuchu, 
uczyniliśmy naszą misją. Kompleksowe projektowanie oraz wykonanie sal odsłuchowych i kinowych to nasza praca oraz pasja. Niezależnie od tego, 
jakiego brzmienia poszukujesz, pomożemy Ci zaprojektować i wykonać Twoje wymarzone pomieszczenie.
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Industrial
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Golf
Z połączenia naszego doświadczenia w akustyce wnętrz, kompleksowej aranżacji pomieszczeń oraz pasji do golfa, powstał najbardziej zaawansowany 
symulator golfowy. Projektując go chcieliśmy, aby gracz odczuwał realne emocje związane z grą i poczuł się jak na prawdziwym polu golfowym.
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Kontakt:

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

+48 22 299 07 71
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nyquista.pl


