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Systemy paneli akustycznych Fantoni oferują doskonałą dźwiękochłonność i redukcję 
pogłosu, tworząc przestrzenie o najwyższej jakości dźwięku, wzornictwie i trwałości.

Prawidłowe zaprojektowanie akustyczne przestrzeni jest możliwe tylko wtedy, gdy jej 
przeznaczenie zostało wcześniej określone. Rzeczywiście, inne cechy są wymagane dla 
teatru niż dla sali koncertowej, dla biura niż dla klasy, i dla siłowni niż dla restauracji. To, 
co powinno ich wszystkich łączyć, to fakt, że rozchodzące się w nich sygnały dźwiękowe 
powinny przekazywać słuchaczowi pełne znaczenie i doskonałą definicję przekazu, który 

niosą, czy to w formie utworu muzycznego, czy też komunikacji werbalnej.

Nie jest niczym niezwykłym, że ludzie znajdują się w pomieszczeniach, w których 
atmosfera jest tak gęsta od hałasu, że bardzo trudno jest prowadzić jakąkolwiek rozmowę 

ze swoimi towarzyszami. Warunek ten generalnie prowadzi wszystkich do zwiększenia 
głośności komunikacji w celu przywrócenia akceptowalnego poziomu zrozumiałości, a 

tym samym dalszego zwiększenia ogólnego poziomu ciśnienia akustycznego w 
pomieszczeniu, co jest zjawiskiem, które ma na celu eskalację w nieskończoność.

Aby zapobiec tego typu sytuacjom, głównym parametrem, który należy kontrolować w 
celu zapewnienia dobrej akustyki jest pogłos, czyli całkowity dźwięk, który utrzymuje się 
w przestrzeni przez pewien okres czasu po ustaniu emisji dźwięku przez źródło. Spadek 

tego "ogona dźwięku" można określić ilościowo jako "czas pogłosu", który jest odwrotnie 
proporcjonalny do całkowitej zdolności absorpcji akustycznej pomieszczenia. Tak więc 

zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych umożliwia skrócenie i zatrzymanie tego 
czasu w optymalnym zakresie wartości, w zależności od przeznaczenia przestrzeni, a tym 

samym zagwarantowanie wrażenia akustycznie "suchego" i dobrze zdefiniowanego 
otoczenia, co jest podstawowym warunkiem zapewnienia idealnego poziomu komunikacji 

i optymalnego komfortu akustycznego.
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System dźwiękochłonny w harmonii z każdą przestrzenią. System dźwiękochłonny do 
stosowania na ścianach i sufitach, składający się z listew MDF melaminowanych, 

lakierowanych lub fornirowanych. Wysokie poziomy wydajności osiągane są dzięki 
badaniom nad teorią rezonatorów Helmholtza i rozpraszania dźwięku przy użyciu 

porowatych tekstur. 4akustik łączy w sobie doskonałe właściwości dźwiękochłonne z 
najwyższymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Panel, w wersji z certyfikatem 

WE, sklasyfikowany jako "B-s1,d0" ze względu na swoją reakcję na ogień, odpowiada 
również bardzo wymagającej japońskiej normie "F4 star", w odniesieniu do bardzo niskiej 

zawartości formaldehydu, zgodnie z parametrami JIS. 4akustik przyczynia się do 
spełnienia warunków wstępnych i kredytów w ramach LEED®. 4akustik jest również 

dostępny w wersji bez certyfikatu reakcji na ogień oraz z emisją formaldehydu klasy E1.

4akustik

4akustik 28/4

Ten typ jest najbardziej odpowiedni do zastosowań na zakrzywionych kształtach 
generowanych przez tworzenie niewielkiego kąta pomiędzy każdą listwą. Frezowanie 4 

mm sprawia, że kąt jest mniej widoczny, sprawiając wrażenie raczej zakrzywionej linii niż 
serii segmentów. Odsetek wierceń wynosi 7,5%.

4akustik 13/3

Duża ilość otworów z tyłu, w połączeniu z tym frezowaniem (3 mm) tworzy wyjątkowo 
płaską krzywą absorpcji, dając tym samym bardzo równomierny efekt akustyczny w 

całym zakresie częstotliwości. Odsetek wierceń wynosi 12%.
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4akustik 14/2

Bardzo wąskie frezowanie nadaje poszyciu szczególnej elegancji. Jednocześnie 
umożliwia naprzemienne stosowanie paneli odblaskowych z panelami dźwiękochłonnymi, 

bez żadnej zauważalnej różnicy estetycznej. Wiercony procent wynosi 7%.

4akustik 7/1 - Microline

Najsmuklejsze frezowanie w asortymencie jest prawie niewidoczne z daleka, co poprawia 
jakość wykończenia drewna. Pozwala na naprzemienne stosowanie paneli odblaskowych 

z panelami dźwiękochłonnymi, bez zauważalnej różnicy estetycznej. Odsetek wierceń 
wynosi 4,7%.

4akustik 9/2

Podobnie jak w przypadku modelu 14/2, bardzo wąskie frezowanie nadaje okładzinie 
szczególnej elegancji. Jednocześnie umożliwia naprzemienną wymianę paneli bez 

wiercenia tylnego, a tym samym odblaskowych, z panelami dźwiękochłonnymi, bez 
zauważalnej różnicy estetycznej. Wiercony procent wynosi 6%.
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To uniwersalne rozwiązanie, które można uniwersalnie dostosować. Dwa o rozmiary, trzy 
indywidualne metody montażu, wiele wzorów otworów perforowanych i szeroki zakres 

wykończenia powierzchni sprawiają, że panele modułowe 60x60/120 doskonale nadają się 
do wszystkich projektów architektonicznych i praktycznych zastosowań. Ściany 

zewnętrzne budynku nie są już uważane po prostu za statyczne elementy obudowy, lecz 
za zintegrowany element technologiczny i funkcjonalny. W ten sam sposób sufity i ściany 

posiadają szereg funkcji zapewniających większy komfort i praktyczność w budynku. 
Elastyczne panele modułowe 60x60/120 pomagają rozwiązać niepokojące problemy 
związane z hałasem, które występują w środowiskach takich jak biura, przestrzenie 

publiczne lub sale lekcyjne, ponieważ można je łatwo dostosować do wszystkich układów 
i wymagań. Zewnętrzna okładzina powierzchniowa jest dostępna w certyfikowanym przez 

WE materiale klasy reakcji na ogień B-s1,d0, zgodnym z aktualnymi Eurokodami dla 
materiałów budowlanych.

4for

Rozstaw i wiercenie. Panele wyposażone są w otwory w prostych rzędach, natomiast 
otwory w listwach są rozłożone. Tylko listwa P8-1. 2a ma otwory wyrównane. Numer 

następujący po "P" w nazwie produktu wskazuje odległość pomiędzy otworami. Druga 
liczba oznacza średnicę. Litera "a" oznacza, że otwory są wyrównane, a litera "s", że są 

one rozłożone.

4for P16-3a / P16-3s

Idealne rozwiązanie estetyczne podkreślające jasność akustyczną przestrzeni o dużych 
powierzchniach. Odsetek wierceń wynosi 2,3%.

4for P16-3a / P16-3s
Ten rozmiar otworów może bardzo dobrze współpracować zarówno ze średnimi, jak i 
wysokimi częstotliwościami, co sprawia, że panel ten jest szczególnie przydatny w 

miejscach wykorzystywanych do mówienia. Odsetek wierceń wynosi 6,3%.
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4for P16-3a / P16-3s
W pomieszczeniach, w których stosuje się wiele tkanin i zasłon, które mają tendencję do 
bardzo dobrego pochłaniania wysokich częstotliwości, ten szczególny rodzaj otworu jest 

absolutnie idealny. Wiercony procent wynosi 0,6%.

4for P32-10a
Zasadniczo płaskie spektrum absorpcji dla wszystkich częstotliwości oferuje architektom 

dużą swobodę w korygowaniu wad akustycznych każdej przestrzeni. Odsetek wierceń 
wynosi 7,1%.

4for P8-1,2a - Microfor
Efektywne i eleganckie rozwiązanie techniczne, z bardzo gęstym, a jednocześnie 

dyskretnym wierceniem, odpowiednie dla najbardziej wyrafinowanych ustawień. Odsetek 
wierceń wynosi 1,6%.
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Wyrafinowana jakość akustyczna i estetyczna. Wysokiej jakości panel dźwiękochłonny o 
wyjątkowo czystych liniach, składający się z płyty MDF połączonej z arkuszem laminatu 

Microslim. Grubość wspornika z płyty MDF wynosi 16 mm, z 8 mm otworami ustawianymi 
co 16x8 mm, tworzącymi około 8000 komór echa na m². Otwory czołowe o średnicy 0,5 

mm wywiercone w arkuszu laminatu Microslim są ustawiane co 2 mm, co umożliwia 
penetrację dźwięku przez powierzchnię panelu. System dziurkowanych nano-otworów 

zapewnia równomierne rozmieszczenie.

Nanofor

4for P0.2-0.05s - Nanofor
Otwory o prawie niezauważalnej średnicy, oddalone od siebie zaledwie o kilka 

milimetrów, tworzą "skórkę" o ciągłym wyglądzie, jednocześnie stanowiąc skuteczną 
barierę dla dźwięku. Odsetek wierceń wynosi 1,6%.

Projektowanie przybiera nieskończone formy. Zaprojektowany zarówno dla ścian jak i 
sufitów, Letwood to oryginalna koncepcja łącząca innowacyjny design wnętrza z 
najwyższej jakości akustyką dekorów, które są unikalne zarówno wizualnie jak i 

akustycznie. Letwood zapewnia niezliczoną ilość rozwiązań dzięki kwadratowemu 
formatowi (60x60 cm), modularnemu systemowi i wymiennym elementom. Frezowane 

wzory są dostępne w czterech różnych wersjach dla szerokiej gamy stylów 
dekoracyjnych. Stymulujący materiał dla architektów i projektantów poszukujących 

innowacyjnych pomysłów na niepowtarzalne wnętrza. Idealny produkt do wysokiej klasy 
wzornictwa, jakości akustycznej i komfortowych dekorów: idealny do salonów lotniczych, 

foyer hotelowych, obszarów komunikacji publicznej, barów, klubów i sklepów. 
Zewnętrzna okładzina powierzchniowa jest dostępna w certyfikowanym przez WE 
materiale klasy reakcji na ogień B-s1,d0, zgodnym z aktualnymi Eurokodami dla 

materiałów budowlanych.

Letwood
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Letwood 2L

Design: Samer Chalfoun

Szczególna konstrukcja panelu oznacza, że może on być ułożony całkowicie 
przypadkowo, aby za każdym razem osiągnąć inny i oryginalny efekt estetyczny. Odsetek 

wierceń wynosi 6,4%.

Letwood 2L

Design: Samer Chalfoun

Szczególna konstrukcja panelu oznacza, że może on być ułożony całkowicie 
przypadkowo, aby za każdym razem osiągnąć inny i oryginalny efekt estetyczny. Odsetek 

wierceń wynosi 6,4%.
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Zapobieganie pogłosowi architektonicznemu. Myflag to system zawieszonych na suficie 
pionowych skrzydeł, tworzących koncepcyjną estetykę o określonej konfiguracji, która 

pomaga zmniejszyć pogłos. Wielkość i rozstaw skrzydeł obliczany jest każdorazowo 
według charakterystyki architektonicznej pomieszczenia, nie wpływając na ogólne 

wymiary pomieszczenia i nie utrudniając dostępu do istniejących urządzeń technicznych.

Myflaga

Nowe perspektywy w zakresie chłonności dźwięku. Modułowy system podwieszany o 
wysokiej chłonności dźwięku, zaprojektowany w celu poprawy akustyki każdego wnętrza, 

nawet w sytuacjach, gdy ograniczenia architektoniczne uniemożliwiają pracę 
bezpośrednio na ścianie lub suficie. Gama czterech typów paneli, o różnych gęstościach 

rowkowania i perforacji tylnej, oferujących różne możliwości zastosowania przy 
doskonałym pochłanianiu dźwięku. Panele montuje się poprzez przymocowanie do 

stalowych linek przymocowanych do sufitu za pomocą wybranych, łatwych w użyciu 
okuć. Tylna część paneli jest pokryta folią dźwiękochłonną z czarnej włókniny.

Isle

1200x600x12mm

1200x1200x12mm

2000x600x12mm


2000x1200x12mm
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Pełna swoboda instalacji. Modułowy system składający się z paneli o różnych rozmiarach 
i rodzajach wiercenia lub frezowania. Ułatwia organizowanie przestrzeni między panelami, 

bez żadnych ograniczeń związanych z wielkością, a także zapewnia odpowiednie 
rozmieszczenie i łatwy dostęp zarówno do paneli dźwiękochłonnych, jak i do instalacji, 

niezależnie od ich rodzaju i formy. Panele są indywidualnie podwieszane za pomocą linek, 
a karabinki umożliwiają łatwą kontrolę. Wysoka jakość pochłaniania dźwięku zapewnia 

doskonałe wartości pogłosu, a różnorodność typów i wykończeń pozwala na 
dostosowanie systemu do wszelkich wymagań technicznych i estetycznych.

Passepartout

4akustik 14/2 - Passepartout

Bardzo wąskie frezowanie nadaje systemowi szczególnej elegancji. Jednocześnie 
umożliwia naprzemienne stosowanie paneli odblaskowych z panelami dźwiękochłonnymi, 

bez żadnej zauważalnej różnicy estetycznej.

Krzywe dla powierzchni absorpcji dźwięku dla pojedynczego elementu o wymiarach 
60x120 cm (0,72 m²). W przypadku pojedynczych paneli wyniki są wyrażone w m² 

równoważnej powierzchni absorpcyjnej. Przykładowo, jeśli przy częstotliwości 1000 Hz 
wartość krzywej jest równa 0,75 m², oznacza to, że przy tej częstotliwości panel pochłania 

równowartość 0,75 m² materiału doskonale pochłaniającego dźwięk (tzn. o alfa=1).

Instalacja sufitowa 

Wnęka 1000 mm z izolacją z 

włókien poliestrowych o 
grubości 20 mm

Instalacja sufitowa 

Wnęka 500 mm z izolacją z 

włókien poliestrowych o 
grubości 20 mm
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4for P32-3a - Passepartout

W pomieszczeniach, w których stosuje się wiele tkanin i zasłon, które mają tendencję do 
bardzo dobrego pochłaniania wysokich częstotliwości, ten szczególny rodzaj otworu jest 

absolutnie idealny.

Krzywe dla powierzchni absorpcji dźwięku dla pojedynczego elementu o wymiarach 
60x120cm (0,72 m²). W przypadku pojedynczych paneli wyniki są wyrażone w m² 

równoważnej powierzchni absorpcyjnej. Przykładowo, jeżeli przy częstotliwości 1000 Hz 
wartość krzywej jest równa 0,75 m², oznacza to, że przy tej częstotliwości panel pochłania 

równowartość 0,75 m² materiału doskonale dźwiękochłonnego (tj. o alfa=1).

Instalacja sufitowa 

Wnęka 1000 mm z izolacją z 

włókien poliestrowych o 
grubości 20 mm

Instalacja sufitowa 

Wnęka 500 mm z izolacją z 

włókien poliestrowych o 
grubości 20 mm
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Przyjemna i komfortowa atmosfera. System paneli podwieszanych o nieokreślonych i 
konfigurowalnych kształtach. Podstawowa, zakrzywiona forma, skalowana w trzech 
różnych rozmiarach, pozwala na swobodną aranżację sufitu, tworząc dowolną ilość 

różnych konfiguracji. Opcja personalizacji kształtów dodaje kolejny wymiar 
zainteresowania, pozwalając na stworzenie "własnego nieba". Na życzenie klienta można 

wywiercić otwory na światła, dyfuzory dźwiękowe i inne akcesoria. Warstwa włókna 
poliestrowego lub wełny mineralnej, umieszczona nad panelem, dopełnia system, 

zapewniając wysoki poziom pochłaniania dźwięku.

Cloudakustik

Wymiary maksymalne:

1900x1120mm

1480x900mm

1060x650mm

Elastyczny skład, elastyczne zastosowanie. Modułowe rozwiązanie w postaci wąskich 
paneli umieszczonych pomiędzy drobnymi profilami aluminiowymi, które można 

wyposażyć w kompletny asortyment skoordynowanych akcesoriów. Prosta modułowa 
konstrukcja Stillwall zapewnia bardzo elastyczne rozwiązania dla szerokiego zakresu 
zastosowań. Może służyć do tworzenia ścianek działowych, elementów wyposażenia 

wnętrz lub jako techniczna bariera akustyczna wewnątrz pomieszczenia, w którym jest 
zainstalowany. Satynowo wykończone profile aluminiowe przeznaczone są do mocowania 
skoordynowanych regałów i pojemników magazynowych. Panel, w wersji z certyfikatem 

WE, sklasyfikowany jako "B-s1,d0" ze względu na swoją reakcję na ogień, odpowiada 
również bardzo wymagającej japońskiej normie "F4 star", w odniesieniu do bardzo niskiej 

zawartości formaldehydu, zgodnie z parametrami JIS. Ten sam produkt jest również 
dostępny w wersji bez certyfikatu reakcji na ogień oraz z emisją formaldehydu klasy E1.

4064x592x16 mm

3840x592x16 mm


1920xa592x16 mm

1280x592x16 mm

960x592x16 mm

Stillwall
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Pełna dostępność do wszystkich systemów. Modułowy system do dźwiękochłonnych 
sufitów podwieszanych. Easyaccess wychodzi naprzeciw potrzebie łatwej kontroli sufitów 
podwieszanych oraz konserwacji instalacji technicznych i systemów nad nimi ukrytych. 

System profili pozwala personelowi technicznemu na bezpieczne otwarcie dowolnej 
części sufitu bez ryzyka jego uszkodzenia lub zmiany w jakikolwiek sposób. Po otwarciu, 

każdy pojedynczy panel pozostaje przymocowany do konstrukcji, a panel jest 
wymieniany po prostu poprzez obrócenie go do góry. Zawiasowy profil aluminiowy 

zapewnia, że przy zmianie położenia panelu nie pojawi się żadna wizualna nieregularność 
lub inna usterka.

Easyaccess

Niepowtarzalne akustyczne i estetyczne wykonanie. Modułowy system składający się z 
paneli w trzech różnych rozmiarach i wielu rodzajów wiercenia lub frezowania. Różne kąty 

pozwalają na stworzenie unikalnej kompozycji, grającej na akustycznym wykonaniu z 
odpowiednim połączeniem paneli dźwiękochłonnych i odbijających dźwięk. Poprzez 
umieszczenie odpowiedniego oświetlenia za panelami lub zastosowanie oświetlenia 
skośnego w celu stworzenia wzajemnego oddziaływania cieni, dodaje się dodatkowy 

punkt o znaczeniu estetycznym i projektowym. Szczególnie nadaje się do sal 
audytoryjnych i konferencyjnych, Mywall jest idealny do wszystkich przestrzeni, gdzie 

długie, płaskie powierzchnie wymagają rozwiązań, które tworzą poczucie ruchu i 
dostosowują kształty.

Mywall
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Climacustic rozgrzewa, chłodzi i poprawia akustykę. Ten promienny, pochłaniający 
dźwięk system modułowy jest jedynym na świecie, który łączy komfort termiczny, 

efektywność energetyczną, jakość dźwięku i innowacyjną konstrukcję: jedno rozwiązanie, 
aby zaoszczędzić energię i poprawić żywotność każdej przestrzeni. Climacustic® może 

być stosowany na ścianach lub sufitach, do ogrzewania lub chłodzenia.

Dźwiękochłonne moduły z płyty MDF posiadają wykończenie melaminowe: z tyłu znajduje 
się obwód rurki PeRT, a panele są przymocowane do 35 mm warstwy izolacyjnej z EPS 

lub wełny mineralnej. Procedura szybkiego montażu wykorzystuje konstrukcje 
aluminiowe mocowane do ściany lub sufitu i nie wymaga użycia klejów ani żywic. W 

odróżnieniu od systemów z płyt gipsowo-kartonowych, wersja w panelach modułowych 
(60x60/120) oferuje łatwy dostęp w celach kontrolnych.

System promiennikowy wewnątrz panelu zapewnia bardziej równomierne ogrzewanie 
pomieszczeń niż w przypadku tradycyjnych systemów, bez niezdrowych przeciągów i 

przy znacznej oszczędności energii. Ten sam system promiennikowy może być 
stosowany do chłodzenia pomieszczeń w cieplejszych miesiącach, ponownie bez 

przeciągów i ze znaczną oszczędnością energii. Climacustic® zapewnia punkty LEED®. 
System paneli jest dostępny w wersji z certyfikatem EC, klasa reakcji na ogień B-s1,d0 

materiału, zgodnego z aktualnymi Eurokodami dla materiałów budowlanych.

Zasadniczo płaskie spektrum absorpcji dla wszystkich częstotliwości oferuje architektom 
dużą swobodę w korygowaniu wad akustycznych każdej przestrzeni.

Climacustic P32-10a

Dostepne rozmiary:

600x600x16 mm


1200X600x16 mm
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Pojedyncze rozwiązanie, które spełnia wiele kryteriów. Niższe koszty eksploatacji. 
Temperatura pracy funkcji ogrzewania jest o około 30% niższa niż w przypadku 

tradycyjnego systemu, co prowadzi do znacznych oszczędności energii. W przypadku 
korzystania z funkcji chłodzenia, temperatura płynu jest o 40% wyższa niż w tradycyjnych 

systemach klimatyzacyjnych, dzięki czemu zużywa on mniej energii elektrycznej.

Doskonałe wyniki długoterminowe. Płyta dźwiękochłonna połączona jest z blachą 
aluminiową, która zwiększa jej właściwości promieniujące, natomiast warstwa izolacyjna 

zapobiega rozproszeniu ciepła w zimie i nadmiernemu nagrzewaniu w lecie.

Ograniczone prądy powietrza. Minimalna różnica pomiędzy temperaturą powierzchni płyty 
i otoczenia zapobiega powstawaniu uciążliwych i szkodliwych prądów powietrza, w 

przeciwieństwie do grzejników, klimatyzatorów czy systemów konwektorowych.

Niezwykle równomierna temperatura. Duża powierzchnia promieniująca, temperatura 
pracy i brak przepływów konwekcyjnych zapewniają doskonałą dystrybucję ciepła w całej 

przestrzeni.

Wyjątkowy komfort akustyczny. Moduły klimatyczne są owocem doświadczeń i badań 
Grupy Fantoni. Poprawiają one jakość akustyczną swojej przestrzeni i gwarantują 

wyjątkowe osiągi.

Zero konserwacji. Po zainstalowaniu i podłączeniu, moduły nie wymagają żadnej 
konserwacji, wykończenia ani regulacji. Są one również łatwe do usunięcia w przypadku, 

gdy jakiekolwiek układy elektryczne poniżej nich wymagają kontroli.

Climacustic 13/3

Duża ilość otworów, w połączeniu z tym frezowaniem (3 mm) tworzy szczególnie płaską 
krzywą absorpcji, dając tym samym bardzo równomierny efekt akustyczny w całym 

zakresie częstotliwości.

Dostepne rozmiary:

4086x128x16 mm

600x600x16 mm


1200X600x16 mm
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Ten wykres pokazuje spadek 
ciśnienia w szeregu 

podłączonych paneli. W celu 
uniknięcia nadmiernego 

spadku ciśnienia, 
maksymalna liczba paneli 

łączonych szeregowo wynosi 
6 paneli o wymiarach 60x60 
(lub 3 o wymiarach 60x120).

Wykres ten wyraża 
specyficzną wydajność 

chłodniczą w zależności od 
ΔT. Mierzone zgodnie z 
normami UNI EN 14240.

Wykres ten przedstawia 
specyficzny strumień cieplny 

przy użyciu metod 
porównywalnych z normą UNI 

EN 14037. Wyraża on ilość 
ciepła na jednostkę 

powierzchni w zależności od 
ΔT.
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Wykończenie

Panele FANTONI są wykańczanie fornirem lub melaniną. Powierzchnia może być gładka, 
matowa, błyszcząca, chropowata lub 3D. Kolory malowania, wzory drewna, szarości, 

metaliczne lub surowe przedstawiamy na zapytanie. 

Specjalne wykończenia. Wszystkie produkty z kolekcji AP są dostępne w szerokiej gamie 
specjalnych wykończeń, aby każda przestrzeń była jeszcze bardziej wyjątkowa i 

wciągająca. Od elegancji aksamitu, po naturalny wygląd płyt MDF i ISB, od fornirów po 
lakiery, kolekcja AP otwiera wiele możliwości estetycznych i stylistycznych.
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