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O NAS
W Nyquista tworzymy rozwiązania poprawiające akusty-
kę wnętrz i aktywnie realizujemy projekty podnoszące 
świadomość akustyki w Polsce. Zajmujemy się pro-
jektowaniem, pomiarami, symulacjami akustycznymi, 
produkcją oraz montażem paneli ściennych, sufitowych, 
oświetlenia czy izolacji akustycznej.Od 2011 roku opra-
cowaliśmy i wdrożyliśmy do seryjnej produkcji ponad 
300 produktów do izolacji i adaptacji akustycznej oraz 
zrealizowaliśmy ponad 800 projektów. Naszym wyróżni-
kiem jest unikalne połączenie spektakularnego designu 
z optymalizacją akustyczną. Nasze produkty tworzymy z 
nowoczesnych materiałów takich jak m.in.: panele PET z 
recyklingowanych butelek, napinane tkaniny, termofor-
mowalny filc, spienione aluminium, korek, mech, spraso-
wany torf, perforowane drewno czy metal. Zobacz nasze 
realizacje i skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy 
stworzą dla Ciebie pomieszczenie Twoich marzeń. 

SPIS TREŚCI
HOTELE



NASZE USŁUGI 
AKUSTYCZNE

AUDYT AKUSTYCZNY

Zweryfikuj swój projekt pod kątem akustyki. Decydując się na przepro-
wadzenie audytu akustycznego na wczesnych etapach projektowania 
znacząco redukujesz koszt uzyskania pożądanego efektu akustycznego. 
Poznanie warunków akustycznych lokalu i jego otoczenia pozwala na 
optymalne wykorzystanie materiałów i lokalizacji.

POMIARY AKUSTYCZNE

Przeprowadzenie pomiarów akustycznych umożliwi Ci dokładne poznanie 
parametrów brzmieniowych Twojego pomieszczenia oraz zlokalizowanie 
i wyeliminowanie wszelkich problemów z nimi związanych. Wynik pomia-
rów może posłużyć jako informacja wejściowa dla projektantów, którzy na 
ich podstawie są w stanie dopasować optymalne rozwiązania do poprawy 
akustyki w Twoim pomieszczeniu.

SYMULACJE AKUSTYCZNE

Symulacje akustyczne są doskonałym narzędziem na etapie projektowa-
nia akustyki w Twoim pomieszczeniu. Dzięki nim możemy w szybki i łatwy 
sposób zamodelować zarówno obiekty już istniejące jak i te w fazie projek-
towej co może znacząco wpłynąć na koszty inwestycji na etapie wykonaw-
czym.

KONSULTACJE I NADZÓR PROJEKTOWY

Nyquista to zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych eksper-
tów z dziedziny akustyki, architektury i prac wykonawczych. Dzięki naszej 
wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w zakresie 
doradztwa oraz nadzoru wykonawczego na każdym etapie projektu.

USŁUGI



EcoBoard PROCES POWSTAWANIA PRODUKTÓW 
RECYKLINGOWYCH PET

EcoBoard to ekologiczny produkt wykonany w 100% ze sprasowanych 
włókien poliestrowych. Odzyskiwane są one w procesie recyklingu bu-
telek PET. Ten innowacyjny materiał posiada bardzo dobre właściwości 
akustyczne pod wieloma względami przewyższające wełne mineralną. 
Jest przy tym przyjazny dla środowiska i dla zdrowia człowieka. Nie pyli 
się, jest bezzapachowy, odporny na pleść oraz nie wydziela toksycznych 
substancji.

DBAMY O ŚRODOWISKO DBAMY O ŚRODOWISKO
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POCHŁANIANIA

ANTYSTATYCZNOŚĆ

≥ 0,9

tak

B, s1, d0

Zbiórka butelek i transport do fabryki.

Oczyszczanie i selekcja butelek.

Mielenie butelek na płatki PET.

Przetważanie płatków PET na granulat.

Rozgrzanie granulatu i doprowadzenie go do stanu płynnego.

Formowanie paneli PET.

Koniec procesu recyklingu i tworzenie nowych produktów



PANELE
AKUSTYCZNE
Adaptacja i izolacja akustyczna pomieszczeń to nasza specjal-
ność. To właśnie odpowiednia akustyka pomieszczenia pozwoli 
nam poczuć spokój i odpocząć. Ważne, aby panele akustycz-
ne były dostosowane do wystroju danego wnętrza i stanowiły 
integralną część.

PORTFOLIO

EcoWall

Panele EcoWall przygotowujemy w modułach które klejone są 
bezpośrednio do ściany. Wszystkie wzory mają fazowaną kra-
wędź dzięki czemu łączenie poszczególnych modułów pozo-
staje niewidoczne.

POZNAJ NASZ PRODUKT

PRZYKŁADOWY WZÓR:

1200 mm

2800 mm

1181 mm 1200 mm

110 mm

520 mm

*wymiary w cm

DOSTĘPNE MODUŁY:

120 240

120 260

120 280

120 300





EcoWall

Panele EcoWall wykonane ze sprasowanej wełny poliestrowej 
odzyskiwanej w procesie recyclingu butelek PET o wysokim 
współczynniku pochłaniania dźwięku. W przeciwieństwie do 
wełny mineralnej materiał ten nie pyli się, jest przyjazny dla 
środowiska i zdrowia człowieka. Jest także odporny na uszko-
dzenia mechaniczne i odkształcenia. Nie brudzi się i nie przy-
ciąga kurzu. Produkt podlega w pełni recyklingowi. Jest bez-
zapachowy, odporny na pleśń oraz nie wydziela toksycznych 
substancji. Ma wysoką klasę ogniową B, s1, d0.

*wymiary w cm

POZNAJ NASZ PRODUKT

DOSTĘPNE MODUŁY:

2400

1200

WYKRES POCHŁANIANIA

PRZYKŁADOWY WZÓR:

120 240

120 260

120 280

120 300







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

Standardowy materiał wykorzystywany jako absorber to wełna mineralna 
lub pianka akustyczna typu „open-cell”. Współczynnik pochłaniania 
dźwięku dla systemu o grubości 50 mm wynosi αw ≥ 0,95*. Podkonstrukcja 
wykonana jest z trudnopalnego MDF-u oraz prof ili do napinania tkaniny 
– NyquiGripper. Zewnętrzną powłoka systemu jest antystatyczna i nie 
przyciąga kurzu. W razie potrzeby można ją czyścić na sucho lub mokro 
za pomocą wody z dodatkiem neutralnych chemicznie detergentów. 
Zewnętrzną tkaninę można również wymienić na nową, bez konieczności 
demontażu prof ili. 

POZNAJ NASZ PRODUKT

PRZYKŁADOWE PODZIAŁY ŚCIAN

Fields

Diamonds Squares

Up & Down

* Rozmieszczenie modułów na ścianie 5 x 2,8 m 





NyquiTiles
NyquiTiles to panele dekoracyjne o wysokich  właściwościach absorbcyjnych. 
Produkowane są ze specjalnej pianki akustycznej o budowie typu „open-cell”. 
Zewnętrzna warstwa paneli to materiał transparentny akustycznie, odporny na 
ścieranie, zagniecenia oraz zabrudzenia. Istnieje możliwość wyboru tkaniny spośród 
kilku materiałów, różniących się strukturą oraz kolorystyką. Produkt jest ekologiczny 
oraz przyjazny dla środowiska naturalnego. Grubość materiału pochłaniającego to 20, 
30, 40 lub 50 mm. W związku z procesem produkcyjnym panele mogą się różnić od 
siebie wymiarami o +/-2mm

POZNAJ NASZ PRODUKT

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE





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.

POZNAJ NASZ PRODUKT

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE

Podkonstrukcja
MDF Stop Fire 18mm

EcoBoard 15 mm 
Kolory: Szary, Czarny, Biały 

Lamele
Materiał: MDF Stop Fire
Wykończenie: Fornir, Laminat, Lakier

SUGEROWANE WYMIARY:

Szerokość lameli: 20 mm
Głębokość lameli: 20 mm 
Odstęp pomiędzy lamelami: ok. 38 mm 

RYSUNEK TECHNICZNY

22





NyquiTotem Plant
NyquiTotem Plant wykonany jest ze sprasowanej wełny mineralnej o 
podwyższonej gęstości oraz granulatu piankowego z pianki akustycznej 
typu „open-cell”. Z zewnątrz panel tapicerowany jest f ilcem akustycznym. 
Podstawa wykonana jest z lakierowanego, MDF-u o klasyf ikacji ogniowej 
B, s2-d0.  

POZNAJ NASZ PRODUKT

CZAS POGŁOSU

DOSTĘPNE WARIANTY

dla pomieszczenia 12 m2
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Medium (M)

Small (S)
*wymiary A x B, podane w mm



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

PANELE 
SUFITOWE

PORTFOLIO



EcoBaffle
Suf itowe panele akustyczne EcoBaffle to idealne rozwiązanie wszędzie 
tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych suf itów pod-
wieszanych lub gdy potrzebujemy bardziej efektywnego akustycznie 
rozwiązania. W EcoBafle udało nam się połączyć najlepsze cechy pane-
li typu baffle oraz wysp suf itowych. Pionowy, równoległy układ paneli, 
większa powierzchnia oraz różne kąty odbicia, zwiększają współczynnik 
pochłaniania dźwięku. Z kolei oryginalny kształt wysp nadaje wnętrzu 
lekkości, przestrzenności oraz dynamicznego charakteru. Smukły kształt 
podłużnych paneli oraz ażurowa konstrukcja, optycznie powiększają po-
mieszczenie.

POZNAJ NASZ PRODUKT

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE

WYKRES POCHŁANIANIA
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Rectangle
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EcoCloud
EcoCloud są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma 
możliwości zastosowania tradycyjnych suf itów podwieszanych lub gdy 
zależy nam na zachowaniu pierwotnej wysokości pomieszczenia. Kolejną 
zaletą stosowania wysp podwieszanych jest możliwość umieszczenia ich 
na różnych wysokościach lub pod różnymi kątami, co znacznie popra-
wia warunki akustyczne. Wyspy suf itowe są niezastąpione także wtedy, 
gdy na suf icie znajduje się duża ilość instalacji technicznych lub kiedy 
chcemy pozostawić odkryty suf it ze względów estetycznych. Konstrukcja 
zapewnia również swobodną cyrkulację powietrza co ma znaczenie np. 
przy projektowaniu wentylacji.

POZNAJ NASZ PRODUKT

WYKRES POCHŁANIANIA

Najwyższy parametr wśród wysp sufitowych na rynku! 

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE

DOSTĘPNE KSZTAŁTY

Hexagon

Triangle
Square Circle

ElipseRectangle

αw = 1





OŚWIETLENIE
EcoLamp to dekoracyjne oświetlenie, które jednocześnie pełni 
funkcję akustycznej wyspy sufitowej. Obudowa lampy wykona-
na jest z ekologicznego materiału EcoBoard, który charakteryzu-
je się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku w klasie 
A. Gęsto sprasowane włókna poliestrowe stanowią doskonałą al-
ternatywę dla paneli z wełny mineralnej. Chłonność akustyczna 
jednej lampy odpowiada chłonności trzech tradycyjnych wysp 
sufitowych o wymiarach 60×60 cm. Zyskujemy w ten sposób 
znacznie niższy czas pogłosu i większy komfort.

PORTFOLIO





EcoLamp Cap
EcoLamp to dekoracyjne oświetlenie, które jednocześnie pełni 
funkcję akustycznej wyspy suf itowej. Obudowa lampy wykonana jest z 
ekologicznego materiału EcoBoard, który charakteryzuje się wysokim 
współczynnikiem pochłaniania dźwięku w klasie A. Gęsto sprasowane 
włókna poliestrowe stanowią doskonałą alternatywę dla paneli z wełny 
mineralnej. Chłonność akustyczna jednej lampy odpowiada chłonności 
trzech tradycyjnych wysp suf itowych o wymiarach 60x60 cm. Zyskujemy 
w ten sposób znacznie niższy czas pogłosu i większy komfort pracy, 
przy jednoczesnej 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.

POZNAJ NASZ PRODUKT

DOSTĘPNE WARIANTY

Cap Lamp 10

Cap Lamp 6

1250 x 1250 h 400

1250 x 1250 h 400

Cap Lamp 10

Cap Lamp 6
*wymiary A x B i h, podane w mm



EcoCloud Light
EcoCloud to akustyczne wyspy suf itowe ze zintegrowanym oświetleniem. 
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.

POZNAJ NASZ PRODUKT
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WoodenFiber
WoodenFiber to płyta akustyczna wykonana ze sprasowanej wełny drzewnej 
z dodatkiem cementu oraz wody. W przeciwieństwie do wełny mineralnej 
materiał nie pyli się, jest przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka. Jest 
także odporny na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia. WoodenFiber ma 
klasyf ikację ogniową A2-s1, d0, dzięki czemu może być stosowany we wszystkich 
obiektach użyteczności publicznej. Współczynnik pochłaniania dźwięku (przy 
zastosowaniu 12 cm pustki powietrznej oraz 50 mm wełny mineralnej) wynosi alfa 
w ≥ 0,75. Współczynnik pochłaniania płyty WoodenFiber przy 25 mm grubości 
(60 mm pustki powietrznej) wynosi alfa w ≥ 0,5.

POZNAJ NASZ PRODUKT

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE
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Ścian

Podłóg

Ściany powinny skutecznie tłumić hałas, przedostający się pomiędzy sąsiadującymi 
pomieszczeniami. Ich wysoką izolacyjność akustyczną możemy uzyskać za pomocą 
takich czynników jak: duża masa, konstrukcja wielowarstwowa, wysoka tłumienność, 
szczelność materiału, czy odpowiednia jakość wykonania.  Należy jednak pamiętać, że 
dźwięk rozchodzi się we wszystkich kierunkach i przenoszony jest zarówno przez po-
wietrze, jak również przez wprawione w drgania sąsiadujące przegrody. Musimy więc 
wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje transmisji dźwiękowej.

Izolacyjność akustyczna podłogi zależy od jej masy, konstrukcji części nośnej oraz 
zastosowanych warstw izolacji akustycznej. Zazwyczaj żelbetowe stropy mają odpo-
wiednią grubość (min.  20 cm) aby zapewnić skuteczną izolację od dźwięków po-
wietrznych. Jeżeli jednak pod podłogą nie ma odpowiedniej warstwy wibroizolacji 
problem mogą stanowić dźwięki uderzeniowe. Aby je wyeliminować najlepiej zasto-
sować specjalistyczne podkłady oraz pływającą konstrukcję, składającą się z kilku nie-
zależnych warstw.

IZOLACJA

IZOLACJA

IZOLACJA
PORTFOLIO

Każda solidna konstrukcja zaczyna się od fundamentu. W naszym 
przypadku jest to izolacja akustyczna. W realizowanych przez nas pro-
jektach, 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 pro-
jektujemy 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.



NyquiFix Pro
Nyquif ix Pro to wielowarstwowy system izolacji akustycznej, przeznaczony do 
montażu na gotowych przegrodach budowlanych. System składa się z 5 niezależnych 
warstw izolujących, o różnej strukturze i gęstości. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu 
podkonstrukcji, Nyquif ix Pro stanowi tzw. pływającą powierzchnię, zapobiegając 
tworzeniu się mostków akustycznych pomiędzy przegrodą. Warstwy izolacyjne w 
postaci sprężystej pianki o dużej gęstości oraz ciężkiego podkładu antywibracyjnego, 
zapewniają wysoki poziom tłumienia drgań. Podwójna warstwa płyt włóknowo-
gipsowych oraz podkład Sound- Block o niskiej sztywności dynamicznej, dociążają 
ścianę, tworząc silną barierę izolacyjną i skutecznie tłumiąc hałas. Nyquif ix Pro 
charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością przy niewielkiej ilości zajmowanej 
powierzchni. Cały system to tylko 63 mm grubości. Izolacyjność akustyczna w 
przypadku ceglanej ściany o grubości 12 cm, wynosi 40 dB. Po zainstalowaniu na nią 
systemu Nyquif ix Pro, współczynnik izolacyjności akustycznej wzrasta do poziomu Rw 
≥ 62 dB, co daje 4-krotny spadek poziomu odczuwalnego hałasu w pomieszczeniu.

POZNAJ NASZ PRODUKT

Sufitów

Wentylacji

W przypadku, gdy nie mamy możliwości izolacji podłogi, a źródło hałasu znajduje 
się w pomieszczeniu zlokalizowanym poniżej, należy wykonać dodatkowy suf it pod-
wieszony do stropu. Najlepiej, jeżeli nowy suf it nie ma bezpośredniego kontaktu ze 
stropem i zawieszony jest na belkach mocowanych do bocznych ścian. W przypadku 
dużych pomieszczeń takie rozwiązanie jest jednak trudne do zrealizowania. Z pomocą 
przychodzi nam konstrukcja wieszaków wibroizolacyjnych, na których podwieszony 
jest ruszt suf itu. Dzięki nim drgania stropu nie są przenoszone na całe pomieszczenie.

Ruch powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz praca wentylatorów i silników gene-
rują hałas, który może być uciążliwy dla użytkowników budynku. Metalowa konstruk-
cja kanałów sprzyja rozchodzeniu się dźwięku. Dodatkowo wszystkie zagięcia przewo-
dów – kolanka, trójniki powodują wzrost hałasu wywołanego przepływem powietrza. 
Aby temu zapobiec potrzebny jest odpowiedni projekt izolacji akustycznej wenty-
lacji, wykonany na podstawie obliczeń i pomiarów akustycznych. Projekt powinien 
uwzględniać dobór materiałów izolacyjnych, odpowiednich tłumików akustycznych 
oraz wskazać newralgiczne miejsca do izolacji.

IZOLACJA

IZOLACJA



LOOKBOOK
W ofercie mamy duży wybór okładzin i materiałów akustycznych. 
Zawsze projektujemy je z myślą o konkretnym wnętrzu. To powoduje, 
że nasze projekty wyróżniają się i nabierają unikalnego charakteru.

PORTFOLIO











GOLFMASTERS.PL

Golf Masters to projekt stworzony przez entuzjastów gry w golfa. Pasja 
do tej dyscypliny sportu, połączona z wiedzą oraz wieloletnim do-
świadczeniem w projektowaniu symulatorów golfowych i instalowaniu 
sztucznych traw umożliwiła nam zaprojektowanie rozwiązań pomaga-
jących udoskonalić każdy aspekt gry oraz poprawić jej wyniki osiągane 
na polach golfowych. Dzięki Golf Masters trening gry może być bardziej 
efektywny, a co najważniejsze jest na wyciągnięcie ręki – w domowym 
ogrodzie.

POZNAJ NASZE MARKI





STOLARNIASULEJOWEK.PL

Praca z drewnem to nasza pasja, dlatego z przyjemnością będziemy 
Ci towarzyszyć przez cały proces. Doradzimy i zaprojektujemy meble 
szyte na miare, wyprodukujemy wszystkie elementy oraz je zamontuje-
my.  Nie korzystamy z pośredników, posiadamy własny zespół projekto-
wy i montażowy oraz bardzo duże zaplecze  maszynowe, dzięki czemu 
mamy pełną kontrolę nad czasem oraz jakością realizacji. 

POZNAJ NASZE MARKI





KONTAKT:

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

+48 22 299 07 71


