
 

 

   

   
 

     

 

  

PANELE   AKUSTYCZNE

office@acoustic4you.com

www.acoustic4you.com

kom. 881 210 545

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń:



 

 

   

 

 

   
   
 
  
  
  
    
 
  
 
  

  
 
 
   
  
 
   

  
 
 
  
  

  

    
 

   
    
  
  
   
   
    
  
   
  
  
 
  
 
 
   
   
 
    

 
  
 
   
  

   
 

    
  

z  pomocą architektów zajmujących się dziedziną akustyki od wielu lat.
planowania inwestycji możemy również wykonać kompleksowy projekt           
współpracując z architektami. Jeżeli jesteście Państwo dopiero na etapie 
przekazując modele 2D oraz 3D, wykonaniem wizualizacji i ściśle
Każdego klienta możemy również wspomóc w procesie projektowania 
zaufane i fachowe brygady które mają wieloletnie doświadczenie na  rynku. 
realizacjom mamy w swojej ofercie również usługi montażu. Montaż wykonują 
korporacje jak WeWork, Amazon, Google oraz WalMart. Dzięki licznym 
na  terenie Polski i całej Europy. Naszymi odbiorcami są między innymi takie 
Bazując na doświadczeniu naszej firmy w USA prowadzimy sprzedaż           
pokoje do ćwiczeń jogi.
Państwa bezpieczne pokoje do prowadzenia poufnych rozmów oraz zwykłe  
i sprzętu chroniącego przed inwigilacją jesteśmy w stanie wykonać dla 
Dzięki współpracy z producentami klatek faradaya, materiałów ekranujących  
włoskiego producenta komponujące się   z akustycznym wykończeniem. 
akustycznych.  Możemy również wyposażyć Państwa biura w meble 
renowacji budynków jak również do wykonania drogowych ekranów  
produktów służących do wykonania hydroizolacji,nawierzchni sportowych, 
z Włoskimi partnerami nasza oferta poszerzyła się również o całą gamę  
i podłogowe, listwy przypodłogowe oraz sufitowe. Dzięki współpracy              
drewniane takie jak schody, balustrady, pochwyty, kratki, okładziny ścienne    
używanych w akustyce znajdziecie Państwo w naszej ofercie elementy 
akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne. Oprócz całej gamy produktów
wykonanych z PET, MDF, drewna, sklejki i korka. Mamy również tynki 
Marka Acoustic4you zajmuje się dystrybucją paneli akustycznych 
wzornictwo!
świecie którzy stawiają na jakość, innowacyjność, ekologię i unikalne 
rozpoczęciem współpracy z producentami paneli akustycznych na całym 
akustycznych . Nasze międzynarodowe doświadczenie skutkowało
międzynarodowej grupy, która zajmuje się produkcją i dystrybucją paneli 
Firma TOCKKY sp. z o.o posiada 100% Polski Kapitał ale jest częścią



 

 

   

 

 

   
   
 
  
  
  
    
 
  
 
  

  
 
 
   
  
 
   

  
 
 
  
  

  

    
 

Panele akustyczne TOCKKY

  

 

naszego panelu TOCKKY można wykonać  każdy niestandardowy projekt!
 

handlowych, halach sportowych i wszędzie tam gdzie ważny jest spokój i cisza. Można z 
studiach nagrań, stadionach, szkołach, salach kinowych,basenach, sklepach , galeriach 
znajduje zastosowanie  na ścianach i sufitach. Wykorzystywany w teatrach, kościołach, 
certyfikat LeeDv4. Jako materiał przyjazny dla środowiska, przyjemny dla oczu i uszu 
substancji, takich jak LZO i formaldehyd, które uszkadzają warstwę ozonową co potwierdza 
pierwotnego. Bardzo przyjazny dla środowiska ponieważ nie wytwarza szkodliwych 
materiału pochodzącego z recyklingu poużytkowego (butelki PET) + 40% włókna 
i tłumi dźwięk. Panel Tockky nadaje się do ponownego recyklingu. Zawiera minimum 60% 
zamieniony w miękki, ale wytrzymały materiał . Jest trwały, stabilizowany promieniami UV    
Panel TOCKKY  jest wykonany z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu, 

 

nich wykonać praktycznie każdy wzór zaprojektowany przez designera.Praktycznie z



 

 

 

   

System promieniujący i pochłaniający dźwięk

Perforowany system pochłaniający dźwięk

Panele akustyczne FANTONI

panele 4Akustik

System dźwiękochłonny membranowy



 

 

 

   

PANELE  4AKUSTIC  ECO



   

 

 

 
 

 

 

 

i zapewniają jednolitość powierzchni ze względu na brak widocznych połączeń.
dobierane do kolorystyki powierzchni paneli. Panele pozwalają na dobre dopasowanie   
w innej konfiguracji. Do wykończeń stosowane są odpowiednie profile aluminiowe 
go w pełni demontowanym i dzięki temu istnieje możliwość ponownego użycia  paneli    
według projektu akustycznego). Prosty montaż bez użycia śrub, gwoździ, klejów  czyni 
modularnym, precyzyjnie pochłaniającym dźwięki w zależności od potrzeb (ściśle 
dźwiękochłonnymi AP (Akustyczne Panele). 4akustik eco jest rewolucyjnym  systemem 
na rynku systemów pokrywania ścian, sufitów i ścianek działowych panelami
System paneli 4akustik eco to jeden z najbardziej innowacyjnych i efektywnych obecnie 

teatrach, obiektach sportowych oraz coraz częściej w biurach i mieszkaniach.
Marka 4akustik eco to optymalne rozwiązanie do zastosowania w salach publicznych, 

otworów, w zależności od potrzeb i wymagań akustycznych.
Panel jest dostępny w czterech różnych rodzajach frezowania, z różnymi średnicami 
Oprócz wysokiej absorpcji dźwięku, struktura charakteryzuje się estetycznym wyglądem. 

montażowego Omega).
(głębokość ściany) wynosi 40 mm (suma grubości panela i wysokości profilu
Wierzchnia warstwa melaminy jest trwała i praktycznie nieścieralna. Całkowita grubość

długość 4086 mm , szerokość 128 mm i 384 mm.

Elementy ścienne (panele ścienne) wykonywane są o wymiarach :

4akustik w podwyższonej klasie odporności ogniowej tj. B-s2, d0.
niską emisyjność formaldehydów (klasa E1). Istnieje możliwość zamówienia materiałów 
kg/m3. Warstwa wierzchnia pokryta jest kolorową warstwą melaminy. Płyty posiadają 
Panele wykonane są z płyty MDF 16 mm – klasa ogniowa I, gęstość materiału 760

4akustic możliwe jest wyciszenie dużych przestrzeni ściennych i sufitowych.
potrzebne są podwyższone właściwości akustyczne. Za pomocą paneli akustycznych 
zastosowanie zarówno w salach koncertowych jak i wielu innego typu obiektach, gdzie 
świecie. Posiadająznakomite parametry dźwiękochłonne dlatego mają wszechstronne 
jakość, nowoczesne wzornictwo, ekologię są już bardzo znane i cenione na całym 
Panele 4akustik eco produkowane są we Włoszech przez firmę Patt. Ze względu na ich 



 

  

   

  

połączeniu
z fizeliną i i wełną mineralną zapewniają projektowany efekt akustyczny. Dodatkową zaletą jest 
wykończenie
powierzchni dostępne w różnej kolorystyce. 

Panele produkowane są w czterech podstawowych kolorach:

Kolory paneli 4akustik eco

powierzchni dostępne w różnej kolorystyce. 
z fizeliną i i wełną mineralną zapewniają projektowany efekt akustyczny. Dodatkową zaletą jest wykończenie
 Panele 4akustik produkowane są o różnych typach perforacji i o różnych klasach absorpcji. W połączeniu
że α w= 0 świadczy o całkowitym odbiciu dźwięku, a α w = 1 o całkowitej absorpcji
Wskaźnik pochłaniania dźwięku (α w) określa poziom absorpcji dźwięku przez wyrób. Przyjęte zostało,

E 0,25; 0,20; 0,15
D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
C 0,60; 065; 0,70; 0,75
B 0,80; 0,85
A 0,90; 0,95; 1,00
klasa α w
klas pochłaniania dźwięków.
dźwięku dla paneli ściennych i sufitowych zbadane zostały poszczególne wzory perforacji. Wyróżnia się kilka 
zgodnie z normami europejskimi, obowiązującymi również w Polsce. Aby określić współczynnik absorpcji 
akustycznych. Każdy z nich został poddany testom w ich własnym laboratorium. Testy przeprowadzone zostały 
- stabilną, nie wpadającą w drgania konstrukcję nośną firma Patt stworzyła wiele wariantów rozwiązań 
- stosować odpowiedni dystans paneli od ściany z tzw. pustką powietrzną
- odpowiednią perforację paneli
Zaleca się dobierać :

bo nieprawidłowo wykonana może bardzo zaszkodzić akustyce wnętrza.
także by właściwie wykonać konstrukcję nośną paneli i aby ta konstrukcja była stabilna i nie wpadała w drgania 
zweryfikował specjalista od akustyki wnętrz. Oprócz samego materiału wykończenia wnętrz bardzo ważne jest 
B02151-3:1999 ). Doboru parametrów materiałów dokonuje biuro projektów. Jednak zalecane jest by projekt 
powinny odpowiadaćbudynki i ich użytkowanie). Te warunki regulują również normy (np.PN-87 BO2151/02 ; PN 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznychjakimi 
Wymagania odnośnie warunków akustycznych w budynkach regulowane są poprzez różne rozporządzenia(np. 
Zwykle są to sale koncertowe, aule, sale kinowe, sale audytoryjne czy sale teatralne.
zwłaszcza w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej gdzie jakość dźwięku odgrywa ogromną rolę. 
to tworzą właściwe warunki odbioru dźwięków w pomieszczeniach. Warunki akustyczne są bardzo istotne 
Akustyka jest jednym z podstawowych aspektów projektowania wnętrz. Jeśli materiały są dobrze dobrane

Akustyka

Jest możliwość zamówienia całej gamy innych kolorów w zależności odfantazji projektantów.



   

  

 

 

    

   

  KWADRAT
3D PIXEL

PASKI PIKOWANE LINIE PRZEKĄTNE

TRÓJKĄT

KRATKA

PROSTOKĄT HEKSAGON ROMB KOŁO

Mix & Match



  

 

 

   

LAMELE  akustyczne

Lamele akustyczne wykonane są na panelu PET. Idealnie nadają się do dekoracji ściany i  sufitu. 
Mają wszechstronne zastosowanie. Można je zastosować jako dekoracja wnętrz w mieszkaniu jak również 
w obiektach użyteczności publicznej. Wystarczy zbudować z lameli akustycznych ściankę działową aby 
wydzielić dowolną przestrzeń. Ich budowa oraz struktura sprawia, że dają poczucie lekkości i  elegancji.

Sposoby montażu lameli:

- na ścianie w pionie,
- na ścianie w poziomie,
- na suficie
- budowa ścianki działowej
 
Nasze lamele akustyczne wyróżnia:

- łatwy i szybki montaż
- mała masa która ułatwia transport
- izolacja akustyczna wycisza wnętrze
- łatwe w utrzymaniu czystości
- 100% nadaje się do ponownego przetworzenia
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corkWALL 

SCHEMAT KOLORÓW

   

Black Blue Brown

Dark green Deep blue Green

Ivory Natural Yellow



   

dukta ® flexible wood  

   

 
 
 
   
          
      

 
           
             

Dukta jest unikalnym rodzajem procesu nacinania, dzięki któremu drewno konstrukcyjne 
jest elastyczne. Poprzez specjalne nacięcia materiału zyskuje właściwości tekstylne co 
znacznie poszerza zakres jego zastosowania. Dzięki swoim wizualnym i technicznym 
właściwościom Dukta otwiera zupełnie nowe horyzonty w zakresie wyposażenia wnętrz
i dekoracji. Szczególnie interesujące są doskonałe właściwości pochłaniające i rozpraszające 
dźwięk. Nacięcia można wykonać również  w sklejce, płycie MDF, korku oraz w płytach 
trójwarstwowych. Elementy akustyczne dukta nadają się do pomieszczeń wrażliwych akustycznie, 
takich jak studia nagrań, kina, sale koncertowe, restauracje, foyer, sale dydaktyczne itp. Pomiary 
wykonane przez EMPA Schweiz (Szwajcarskie Federalne Laboratoria ds. Materiałoznawstwa 
i Technologii) potwierdziły wysokie właściwości pochłaniania dźwięku. Absorpcja i dyfuzja dźwięku 
mogą być kontrolowane przez kształt fali i tylne wypełnienie elementów. Doskonałe właściwości 
akustyczne i fascynująca estetyka umożliwiają tworzenie wrażeń przestrzennych na najwyższym 
poziomie.



   

 
 

 
 

   

Panel DUNA Panel FOLI

Panel JANUS
Panel JANUS TEX

Panel LINAR Panel SONAR



   

Stepwood ® 

Natura i design - połączeine idealne 

 

Panel dekoracyjny Stepwood® to kreatywny projekt kilku warstw z litego drewna, które są ułożone w fazie, aby 
stworzyć unikalny efekt 3D. Jest to idealne połączenie natury i designu oraz łatwości montażu. 

Połączenie wysokiej jakości drewna i naturalnego designu sprawia, że Stepwood® jest idealny do budowy sklepów, 
wystroju wnętrz i innych projektów wyposażenia. W zależności od rodzaju i struktury drewna można wybrać wersję 
rustykalną lub nowoczesną. 
Panel projektowy STEPWOOD® to materiał twórczo zaprojektowany z pojedynczych drewnianych listew, które są 
ze sobą zsunięte, aby stworzyć wyjątkowe wrażenie przestrzeni ... Panel STEPWOOD® przyciąga wzrok ze 

względu na różnice w kolorze i strukturze poszczególnych rodzajów drewna. Panel STEPWOOD® ma pozytywny 
wpływ na zdrowie: zostało udowodnione naukowo, że poziom stresu w pomieszczeniach wyłożonych litym 
drewnem jest znacznie niższy. Ponadto, najnowsze badania naukowe wykazały również, że bakterie na drewnianej 

powierzchni giną szybciej, niż na przykład na tworzywach sztucznych. Panele STEPWOOD® znacząco 
przyczyniają się do zdrowego stylu życia

   



   

 

 

   

Buk Świerk olejowany

Orzech polerowany Dąb szczotkowany Dąb wapienny

Świerk szczotkowany Sosna szlifowana

Dąb piaskowy

 

Old Light

Natural

Stepwood dekoracyjny



   

 
Panel akustyczny Stepwood® pozwala nadać pomieszczeniom wysokiej jakości i indywidualnego charakteru. W 

połączeniu z otworami o różnej średnicy można uzyskać idealne rozwiązanie akustyczne. Stepwood® poprawia 
niweluje poziom hałasu dzięki nieregularnej powierzchni. Dzięki wizualnie oszałamiającym otworom, stworzyliśmy 
materiał  dobrze pochłaniający dźwięk. Wartość absorpcji zależy od wysokości budynku i materiału izolacyjnego. 

Łączymy design, naturę i funkcjonalność oraz dostarczamy panele akustyczne Stepwood® w różnych rodzajach 
drewna, wykończeniach i o różnej  średnicy otworów. Z pewnością znajdziesz odpowiedni typ dla swojego 
projektu! 
 
Dane techniczne: 
Materiał: świerk, dąb, orzech, dąb wapienny, buk 
Forma: szczotkowany, cięty 
Wymiary: 1250mm x 219mm 
Grubość: 12mm

   

Dąb Orzech

Świerk Buk

Stepwood Acoustic



   

 

   

Cykuta

Sosna Limba Modrzew sękaty

Modrzew Cedr

Stepwood Original - Specjalne gatunki drewna



   

 

   

Świerk czekoladowy

Świerk piaskowy Świerk olejowany na szaro

Swierk koniakowy Dąb mleczny

Dąb biały

Stepwood Original - Specjalne wykończenia



   

 

   

Panele z pianki akustycznej



   

 

   

Tynki akustyczne



   

 

   

Oddychalność: μ 4   Reakcja na ogień: Klasa A1
Izolacja kroków w systemie Diafon: 58 dB  Odporność na ściskanie:> 5,0 N/mm2
Przewodność cieplna: 0,060 W/mK  Redukcja szumów w systemia Diafon:22 dB   
w nowych budynkach i przy renowacjach.

  
wentylowanych. Umożliwia wykonanie izolacji termicznej bez obciążania istniejących 
wkłóknem. Idealny do budowy lekkich jastrychów termicznych,  izolacji podłóg i dachów 
gliny, proszków okrzemkowych, naturalnego wapna hydratyzowanego i wzmocniony
Wstępnie zmieszany produkt do wykonania jastrychów termicznych. Wykonany z korka, 

Przewodność cieplna:0,083 W/mK Oddychalność: μ 4   Reakcja na ogień: Klasa A1
Teoretyczna moc izolacji akustycznej: Rw = 59,00 dB  
Współczynnik pochłaniania dźwięku (NRC):  0,60 Średnia pochłaniania dźwięku(SAA): 0,61 
osuszające. 
Diathonite Acoustix ma dobre właściwości izolacji termicznej i wysokie właściwości 
wpomieszczeniach.  Oprócz właściwości izolacji akustycznej i pochłaniania dźwięku. 
akustycznych powłokpochłaniających dźwięk, eliminacji echa, redukcji pogłosu i hałasu 
Diathonite Acoustix służy do korekcjiakustycznej fasad  i ścian działowych, realizacji 
wykonany z korka, gliny, ziemi okrzemkowej i naturalnego wapna hydratyzowanego. 
Diathonite Acoustix to dźwiękochłonny  i izolujący akustycznie wstępnie zmieszany tynk 

Oddychalność: μ = 4  Absorbcja wody: 0,40 kg/m2/h0,5  Reakcja na ogień: Klasa A1
Przewodność cieplna:  0,045 W/mK  Dyfuzyjność cieplna: 0,114 m2/Ms  
do izolacji termicznej i osuszania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
prawdziwy tynk wykonany z korka, oznaczony znakami CE, EPD i LEED. Odpowiedni 
dostępny obecnie na rynku dla powłok termicznych. Diathonite Evolution to pierwszy 
ma najlepszą wartość lambda, a zatem najlepszy współczynnik przewodności cieplnej 
NHL 3.5, korka, gliny, ziemi okrzemkowej i włókien wzmacniających. Ten produkt
pozbawiony cementu. Wykonany z czystego naturalnego wapna hydratyzowanego
Diathonite Evolution to naturalny ekologiczny wstępnie zmieszany tynk, całkowicie 

konstrukcji. Jastrych diathonite może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków,

Diathonite Deumix + jest specjalnym ekologicznym i przyjaznym lekkim tynkiem. 
Jego siła leży w makroporowatej strukturze, która odbiera sól z muru, pozwalając 
wodzie odparować. Jego skład i struktura zatrzymuje powstawanie pleśni i kondensacji 
wilgoci w murze. Produkt składa się z naturalnych materiałów, takich jak korek (0-3 mm), 
glinka NHL i naturalne wapno hydratyzowane oraz specjalne dodatki poprawiające 
przyczepność i oddychalność. Dzięki specjalnym naturalnym surowcom jego 
zastosowanie spowodowało nabycie  LEED w protokołach certyfikacyjnych 
Green Building Council.
Absorbcja kapilarna wody (90min): Kategoria W0   
Całkowita porowatość stwardniałej zaprawy:  71,64%  
Przewodność cieplna: 0,080 W/mK  Oddychalność: μ = 4  
Reakcja na ogień: Klasa A1
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