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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 600 produktów do izolacji i 
adapta-cji akustycznej oraz zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów.
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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 wstępnym etapie należy przeprowadzić stosowne 

symulacje i pomiary akustyczne, aby uniknąć późniejszych błędów. Dzięki temu 
zaplanujemy studio, w którym to muzyka będzie grała pierwsze skrzypce.

Studio nagrań wymaga od nas stworzenia doskonałych 

warunków akustycznych

KONTROLA 
I PRECYZJA
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Każdy projekt powinien być poparty solidnymi założeniami. Nasza oferta zawiera: projekto-
wanie adaptacji i izolacji akustycznej, pomiary i symulacje akustyczne, sporządzanie audy-

tów, operatów i analiz, produkcję i montaż paneli akustycznych, a także nadzór nad popraw-
nym wykonaniem projektów. Prowadzimy również szkolenia z akustyki oraz konsultacje. 

Kompleksowe podejście do akustyki pozwala naszym klientom ograniczyć zbędne wydatki i 
usprawnić realizację każdej inwestycji.

Kompleksowe podejście do akustyki

PROJEKTOWANIE
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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

Planowanie i przejrzystość działania.

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

PROCES PROJEKTOWY
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STUDIO POSTĘP | WIZUALIZACJA
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INSTYTUT DŹWIĘKU | WARSZAWA
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Wykonujemy pomiary akustyczne zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi 
normami (PN, ISO) oraz przepisami prawa. Wykorzystujemy certyfikowany sprzęt pomiarowy 

klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne zostały wykonane z najwyższą 
starannością oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami. Każde badanie zakończone jest analizą, 

zawierającą wytyczne oraz zalecenia projektowe.

Punkt wyjściowy dobrego projektu.

POMIARY AKUSTYCZNE
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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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Projekt adaptacji akustycznej tworzymy na podstawie obliczeń, symulacji, pomiarów aku-
stycznych oraz naszego doświadczenia. Dobieramy elementy takie jak: panele akustyczne 
ścienne, sufitowe, meble, ścianki działowe czy ekrany akustyczne. W naszych realizacjach 
łączymy najwyższą skuteczność z nowoczesnym designem. Dostosowujemy materiały 
i technologie do koncepcji architektów. Tworzymy spersonalizowane wzory paneli akustycz-
nych. Budujemy identyfikację firmową danej marki oraz sprawiamy, że projekt wyróżnia się 
spośród innych. 

wymiar całkowity 600 x 2000 x 80 mm, pianka akustyczna typu open-cell o gru-
bości 80 mm i gęstości 30 kg/m3

wymiar całkowity 600 x 2000 x 80 mm, pianka akustyczna wtórnie spieniona o 
grubości 80 mm i gęstości 80 kg/m3

membrana zamknięto-komórkowa z granulatu gumowego o gęstości min. 900 
kg/m3 i grubości 3 mm, podkonstrukcja z MDF-u, wełna mineralna o gęstości 
min. 40 kg/m3 i grubości min. 250mm

wymiar całkowity ustroju 600 x 2000 x 40 mm, pianka akustyczna typu open-cell 
o grubości 40 mm i gęstości 30 kg/m3

wymiar całkowity ustroju 600 x 1650 x 100 mm, płyta perforowana z MDF-u o gru-
bości 18 mm, średnica perforacji 3 mm, liczba otworów 160, udział perforacji 0,11%, 
wełna mineralna o grubości 50 mm i gęstości min. 40 kg/m3, pustka powietrzna 
32 mm

wymiar pojedynczego ustroju 580 x 580 x 85 m, dyfuzor Schroedera wersja awers, 
wykonane z materiału XPS, dwu-okresowe, strojone na zakres częstotliwości 
1400 - 7480 Hz, dyfuzory układane naprzemiennie w pionie i w poziomie oraz 
wersja awers i rewers

wymiar pojedynczego ustroju 600 x 600 x 110 mm, dyfuzor Schroedera 1D, wyko-
nanie ze sklejki trudnozapalnej, głębokość studni 10 cm, pasmo rozpraszania 
750 - 5300 Hz

wymiar pojedynczego ustroju 580 x 580 x 85 m, dyfuzor Schroedera wersja re-
wers, wykonane z materiału XPS, dwu-okresowe, strojone na zakres częstotliwości 
1400 - 7480 Hz, dyfuzory układane naprzemiennie w pionie i w poziomie oraz 
wersja awers i rewers.

sufit systemowy, kasetony ze sprasowanej wełny mineralnej lub wełny poliestro-
wej, odstęp od stropu min. 200 mm, na stelażu umieszczona wełna mineralna o 
grubości min. 50 mm, i gęstości min. 40 kg/m3. Panele sufitowe muszą charakte-
ryzować się współczynnikiem pochłaniania αw ≥ 0,85

podłoga pokryta wykładziną obiektową

OpisOznaczenie
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Projekt akustyczny to również właściwa izolacja ścian, stropów, instalacji HVAC, elektrycz-
nych, sanitarnych czy technicznych oraz nadzór nad poprawnym wykonaniem wszystkich 
prac. Powierzając nam projektowanie akustyki, masz pewność, że dostrzeżemy potencjalne 
zagrożenia i usterki oraz zapobiegniemy im na początkowym etapie inwestycji. Dzięki temu 
zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze unikając kosztownych zmian.

PROJEKT IZOLACJI 
AKUSTYCZNEJ POMIESZCZENIA
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Rw  63 dB

C  -4 dB

Ctr  -10 dB
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Lista opraw (budynek, oświetlenie studia)

Indeks Producent Nazwa artykułu Moc przyłączowa Liczba 

5

2

2

40W

17W

37W

LYNX

PISA LED AS 595 4000K

Lineletta LED 1420 37W ASY

MARECO LUCE

PXF Lighting

Elit S.A.

Op.01

Op.02

Op.03

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
I OŚWIETLENIA GREENBERG | WARSZAWA



MEBLE AKUSTYCZNE 
BESPOKE

BTI STUDIOS | WARSZAWA
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Miejsca takie jak studia nagrań, radiowe, telewizyjne czy kluby wymagają nietypowych 
rozwiązań. Projektujemy i wykonujemy meble akustyczne dostosowane do indywidualnych 

potrzeb. Stoły studyjne, obudowy, szafy audio-video, czy akustyczne siedziska to rzeczy, w 
których dbamy o każdy szczegół. W naszych projektach mebli uwzględniamy takie czynniki 
jak: izolacja od drgań własnych urządzeń oraz podłoża, odpowiednia chłonność akustyczna, 
dźwiękoizolacyjność jak i design. Wszystko po to, by zapewnić optymalną funkcjonalność, a 

także poprawę warunków akustycznych w danej przestrzeni.

Funkcjonalność w połączeniu

z dobrą akustyką.



PRZYKŁADOWE BIURKO STUDYJNE
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1. Blaty wkonane z mdf 22mm, forniorwane obustronnie i lakierowane. Osadzone 
w ramie stalowej lakierowanej proszkowo na dowolny kolor RAL. Prof ile użyte 
do projektu: 20x100; 20x40; 20x80; 30x80; 60x80 

2. Blat główny z regulacją i pamięcią wysokości. Zamontowane dodatkowo dwie 
półki wysówne. Z tyłu podcięcie w blacie na okablowanie. 

3. Blaty dodatkowe bez regulacji wysokości, z osadzonymi w stelażach szafkami. 
Układ zabudowy na wizualizacjach jest przykładowy. Dodatkowo będzie 
przewidziane miejsce na szafki rakowe. Od widocznej strony w nogi od 
blatu wprojektowany panel perforowany z materiałem pochłaniającym PET 
schowanym za nim. 

4. Oświetlenie ambientowe LED z tyłu każdego blatu. Skierowane do góry i do 
dołu (oświetlenie ścian)

5. Blat do każdego pomieszczenia projektowany osobno, Główny blat z regulacją 
musi być odsunięty od ściany o ok. 20mm 

6. Obrusy akustyczne, wykonane z szarego PET 9mm. Wpuszczone w blat, 
krawędzie blatu w tych miejscach szlifowane.  

7. Stopki i elementy wibroizolacyjne konstrukcji

2.

3.

6.

2.
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PRZYKŁADOWE
REALIZACJE

STUDIO NAGRANIOWE | WARSZAWA



WÓZ TRANSMISYJNY 
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WÓZ TRANSMISYJNY

43 / 44



28 / 44 29 / 44

RADIO ESKA | GDAŃSK POLSKIE RADIO | WARSZAWA
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 STUDIO FILMOWE ILUZJON | WARSZAWA  STUDIO FILMOWE ILUZJON | WARSZAWA
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BTI STUDIOS | WARSZAWA BTI STUDIOS | WARSZAWA
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BTI STUDIOS | WARSZAWA



DOLBY | WROCŁAW DOLBY | WROCŁAW
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MBANK | WARSZAWA
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MBANK | WARSZAWA
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STUDIO NAGRANIOWE | CIECHANÓW
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STUDIO NAGRANIOWE | WARSZAWA
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STUDIO NAGRANIOWE | WARSZAWA
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STUDIO NAGRANIOWE | WARSZAWA



ONET | WARSZAWA ONET | WARSZAWA
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INSTYTUT DŹWIĘKU | WARSZAWA
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INSTYTUT DŹWIĘKU | WARSZAWA
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KONTAKT:

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

+48 22 299 07 71


