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Lepsza opieka medyczna z 
Activity Based Acoustic Design
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Na przestrzeni setek tysięcy lat ewolucji nasze uszy doskonale przystosowały 
się do funkcjonowania na otwartej przestrzeni, w otoczeniu natury. Dziś jednak 
większość z nas aż 90 procent czasu spędza w zamkniętych pomieszczeniach. 
Od ponad 50 lat szerzymy wiedzę na temat tego, jak tworzyć warunki 
wewnątrz pomieszczeń, podobne do tych, które panują na zewnątrz. 
Nasze innowacyjne systemy dźwiękochłonne umożliwiają zaprojektowanie 
pomieszczenia o najwyższym komforcie akustycznym pomagającym ludziom w 
pracy, nauce, rekonwalescencji i odpoczynku.

O czym trzeba pamiętać przy projektowaniu środowiska dźwiękowego 
w placówkach służby zdrowia? Przede wszystkim należy wziąć pod 
uwagę ogromną różnorodność zajęć i czynności wykonywanych w takim 
środowisku. Wracający do zdrowia pacjenci odpoczywają lub śpią, 
personel zajmuje się pacjentami wymagającymi opieki, pielęgniarki i 
lekarze wykonują zabiegi. Panuje natężony ruch, ludzie rozmawiają ze 
sobą lub przez telefon, jednocześnie zespoły medyczne muszą ze sobą 
sprawnie współpracować, a wiele z wykonywanych zadań wymaga 
skupienia.

Wszystkie wymienione aktywności wymagają zastosowania 
specyficznych rozwiązań akustycznych. Taka metoda projektowania 
nosi nazwę Activity Based Acoustic Design. Zakłada ona dobór 
rozwiązań pod kątem funkcji pomieszczeń, co pozwala zwiększyć 
motywację, wydajność i poziom zadowolenia personelu, a także podnieść 
komfort pacjentów i pensjonariuszy oraz sprzyja odpoczynkowi i 
rekonwalescencji.

Zrównoważony wybór
Bierzemy odpowiedzialność za cały cykl życia naszych produktów, które 
są pod każdym względem ekologiczne. Nasze systemy dźwiękochłonne 
powstają z unikalnej wełny szklanej trzeciej generacji, która składa 
się w ponad 70 procentach ze szkła pochodzącego z recyklingu oraz 
spoiwa na bazie roślin. Farba na bazie wody produkowana jest bez 
dodatku substancji szkodliwych. W naszych zakładach produkcyjnych 
wykorzystujemy energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, 
uzyskaliśmy też prawdopodobnie najniższy w branży poziom emisji 
CO2 w przeliczeniu na standardowy panel dźwiękochłonny. Z odpadów 
produkcyjnych wytwarzamy lekkie kruszywo wykorzystywane jako 
warstwa odwadniająca, a w ramach realizowanego przez nas programu 
recyklingu będziemy przyjmować i przetwarzać zużyte panele z wełny 
szklanej trzeciej generacji.

Możemy zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych 
systemów w kontekście jakości środowiska wewnętrznego budynków. 
Oprócz standardowego czyszczenia nie wymagają one dodatkowej 
konserwacji i doskonale pełnią swoje funkcje przez lata. Wszystkie 
systemy dźwiękochłonne spełniają najbardziej surowe normy jakości 
środowiska wewnętrznego budynków i posiadają odpowiednie 
certyfikaty. Nasze produkty posiadają również rekomendację 
Szwedzkiego Związku Chorych na Astmę i Alergię.
Ecophon – Dźwięk wpływa na ludzi

Bliżej natury
– dla poprawy samopoczucia i efektywności

Niniejsza publikacja przedstawia produkty z asortymentu Ecophon oraz innych dostawców. Podane specyfikacje pełnią funkcję ogólnych 
wytycznych ułatwiających dobór najodpowiedniejszych produktów do wskazanych preferencji. Dane techniczne opierają się na wynikach 
badań przeprowadzonych w standardowych warunkach testowych lub na naszym długoletnim doświadczeniu. Podane parametry i 
właściwości produktów i systemów uzależnione są od przestrzegania wszelkich instrukcji, schematów montażu, wytycznych dotyczących 
montażu, instrukcji konserwacji oraz innych określonych warunków i zaleceń. Wszelkie odstępstwa od powyższych zaleceń, takie jak 
zmiana wybranych komponentów lub produktów skutkują brakiem możliwości pociągnięcia firmy Ecophon do odpowiedzialności z tytułu 
funkcjonalności, skutków użycia i właściwości produktów. Wszelkie opisy, ilustracje i wymiary zamieszczone w niniejszej broszurze mają 
wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią części jakiejkolwiek umowy. Ecophon zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez 
wcześniejszego powiadomienia. Ecophon nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać 
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Activity Based Acoustic Design 
ułatwia powrót do zdrowia 

Jesteś w szpitalu lub przychodni? Rozejrzyj się wokół. Posłuchaj. Czy słyszysz 
rozmowy telefoniczne? Czy słyszysz strzępki rozmów otaczających cię osób? Czy 
słyszysz szum aparatury i systemów wentylacyjnych? Czy słyszysz dźwięk sygnałów 
alarmowych? Czy masz wrażenie, że wszystko to dodatkowo potęguje twój stres 
i dyskomfort? Jeśli tak, nie Ty jeden odnosisz takie wrażenie. Jednym z najbardziej 
drażniących i stresujących czynników, z którymi spotykamy się w placówkach służby 
zdrowia, są dźwięki, których wcale nie chcemy słyszeć. Inaczej mówiąc – hałas.

Obiekty służby zdrowia zasadniczo różnią się od innych obiektów 
użytkowych, w tym na przykład budynków biurowych. Wynika to głównie 
z tego, że funkcjonują w nich równolegle dwie kategorie uczestników: 
personel medyczny i pacjenci. Aktywność każdej z tych grup wynika z ich 
zupełnie odmiennej roli. Dlatego niezwykle ważna jest umiejętność takiego 
zaprojektowania obiektu, aby wszyscy jego użytkownicy mogli zajmować się 
tym, co do nich należy.

Dla personelu oznacza to wiele różnych zadań. Lekarze i pielęgniarki 
muszą przeprowadzać badania i zabiegi, które często wymagają użycia 
głośnego sprzętu i aparatury medycznej. Muszą mieć możliwość odbycia 
poufnej rozmowy bez ryzyka bycia podsłuchanym przez osoby postronne. 
Muszą mieć możliwość skoncentrowania się na wykonywanym zadaniu i móc 
wyraźnie słyszeć wypowiedzi innych osób dotyczące diagnozy medycznej 
oraz zalecanych dawek leków. W przeciwnym wypadku zagrożone może być 
ludzkie życie.

Pacjenci natomiast znajdują się w otoczeniu, nad którym nie posiadają 
żadnej kontroli. Nie mają innego wyjścia jak tylko nauczyć się funkcjonować 
w istniejących warunkach. Jednak dla pełnego powodzenia terapii istotne 
jest, aby pacjenci przebywali w środowisku, w którym czują się bezpiecznie, 
mogą odpoczywać, spać i odzyskiwać siły. Ponieważ duża grupa pacjentów 
szpitali to osoby powyżej 60 roku życia, podczas projektowania środowiska 
akustycznego należy również uwzględnić potrzeby tej grupy wiekowej.

2 Ludzie2 Ludzie
Kto będzie wykonywać wymienione 
czynności? Należy uwzględnić 
personel i pacjentów. Jak liczna jest 
ta grupa? Czy są to osoby młode 
czy starsze? Czy mają szczególne 
potrzeby?

3 Przestrzeń3 Przestrzeń

1 Aktywność1 Aktywność
Co będą robić ludzie przebywający w danej 
przestrzeni – zarówno personel, jak i pacjenci? 
Czy wiąże się z tym podwyższony poziom 
hałasu? Czy wykonywane czynności wymagać 
będą użycia sprzętu i aparatury? Czy 
konieczne jest zapewnienie im prywatności? Ile 
czasu zajmować im będzie komunikacja?

Czy przestrzeń jest duża czy mała? Gdzie się 
znajduje, jakie pomieszczenia z nią sąsiadują 
i jakie aktywności się w nich odbywają? Czy 
budynek posiada betonowe ściany, sufity i 
posadzki? Czy w pomieszczeniu znajdują się 
wentylatory, sygnalizatory alarmowe lub inne 
źródła dźwięku?
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Dla pensjonariuszy ośrodków opiekuńczych dla osób starszych są one nie 
tylko placówkami ochrony zdrowia, ale również domem. Dom powinien 
być miejscem, gdzie czują się bezpiecznie i komfortowo, które zapewnia im 
poczucie prywatności. Potrzebują środowiska, które uwzględnia potencjalne 
problemy ze słuchem u osób w podeszłym wieku i w którym mogą cieszyć się 
z towarzystwa innych osób, wyraźnie słysząc ich wypowiedzi.

Przestrzeń na miarę zadań
Z myślą o tworzeniu przestrzeni, w których ludzie mogą z satysfakcją i 
jak najlepiej realizować swoje zadania, Ecophon opracował koncepcję 
Activity Based Acoustic Design. Jest to metoda projektowania środowiska 
akustycznego wnętrz. W praktyce polega ona na zdefiniowaniu wymogów 
projektu z uwzględnieniem trzech perspektyw – aktywności, ludzi i przestrzeni 
– oraz zastosowaniu rozwiązań korzystnych dla każdej z nich. Rozwiązania 
realizowane są z wykorzystaniem kombinacji wysokiej klasy materiałów 
dźwiękochłonnych.

Na przykład projektując oddział szpitalny należy potraktować wszystkie 
jego przestrzenie jako odrębne jednostki. Korytarz pełni inną funkcję niż 
gabinet zabiegowy lub pomieszczenie socjalne, w którym pacjenci jedzą 
posiłki lub wspólnie oglądają telewizję. Służą innym rodzajom aktywności, 
różnią się ich użytkownicy oraz właściwości fizyczne przestrzeni.

Aktywność Ludzie 

Przestrzeń



6

Akustyka w służbie zdrowia
Wpływ dobrych warunków akustycznych na zdrowie

Jak dowodzą badania, wysoki komfort akustyczny pomieszczeń radykalnie poprawia ogólną jakość opieki zdrowotnej w obiektach służby 
zdrowia. Potencjalne korzyści obejmują:

Akustyka w szpitalach i przychodniach
- Hałas w placówkach służby zdrowia powoduje pogorszenie jakości snu, 

wzrost poziomu stresu, spowolnienie procesu rekonwalescencji, nasilenie 
niepokoju, występowanie objawów psychiatrycznych, uczucie rozdrażnienia 
oraz podwyższenie tętna i liczby oddechów na minutę.1

- Sen ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i jest niezbędnym 
elementem procesu rekonwalescencji. Poziom percepcji, nastrój, 
zachowanie, zdolność funkcjonowania, sprawność mięśni oddechowych, 
czas rekonwalescencji i długość pobytu to zaledwie kilka obszarów, na 
które potencjalnie istotny wpływ wywierają zaburzenia lub niedobory snu 
pacjentów.2 

- 60,5% pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych uważa panujący w 
nich poziom hałasu za „duże” lub „dość duże” obciążenie.3 Komunikacja z 
pielęgniarką oddziałową w SOR to w 83% komunikacja werbalna.4 

- 70% błędów medycznych popełnianych w szpitalnych oddziałach 
ratunkowych wynika z nieefektywnej komunikacji, którą utrudnia 
jednoczesne wykonywanie wielu różnych zadań oraz obecność czynników 
zakłócających.5

• obniżenie ciśnienia krwi,
• poprawę jakości snu,
• zmniejszenie ilości podawanych 

środków przeciwbólowych,
• poprawę jakości komunikacji,

• obniżenie poziomu stresu,
• poprawę bezpieczeństwa pacjentów,
• poprawę samopoczucia, wydajności i 

zadowolenia z pracy personelu.

To zdumiewające, że wszystko to może być zasługą wyłącznie zastosowania właściwie dobranych rozwiązań akustycznych. Mając na 
uwadze wszystkie korzyści dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia, warto rozważyć również potencjalny zysk w kontekście oszczędności 
czasu i środków.

1 Weise, “Investigation of patient perception of hospital noise 
and sound level measurements: before, during and after 
renovations of a hospital wing”, Architectural engineering – 
Dissertations and Student Research, 2010, Paper 4

2 Hsu, Ryherd, Ackerman, Persson Waye, “Noise pollution in 
hospitals: Impacts on patients”, J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol 
19, no 7, p301-309

3 M. Simon, P. Tackenberg et al., Evaluation of the first survey of 
the NEXT study in Germany, 2005

4 Woloshynowych, Davis et al., “Communication patterns in a 
UK emergency department”, Ann. Emerg. Med., Oct 2007, 
50(4), 407-413

5 Lena M. Berg, et al., An observation study of activities and 
multitasking performed by clinicians in two Swedish emergency 
departments; 2011

6 Baur et al., Einfluss exogener Faktoren auf 
Altersschwerhörigkeit, HNO 2009, Springer Medizin Verlag 
2009
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Akustyka w domach opieki nad osobami starszymi
- Ubytek słuchu związany z wiekiem (presbycusis) leży u podłoża problemów 

z komunikacją, jakich doświadcza około 37% osób między 61 a 70 rokiem 
życia. W grupie wiekowej 71-80 problem ten dotyka już 60% populacji. 

- Ubytek słuchu może powodować pogorszenie orientacji przestrzennej i 
zwiększać ryzyko upadku. U osób z niedosłuchem komunikacja wiąże się z 
dużym wysiłkiem, co powoduje szybsze męczenie się/wyczerpanie. Częste 
nieporozumienia prowadzą do zamknięcia się w sobie, utraty pewności 
siebie, depresji i dogmatyzmu.7

- Stopień ubytku słuchu jest skorelowany z pogorszeniem funkcji 
poznawczych oraz częstotliwością występowania zaburzeń depresyjnych u 
osób w starszym wieku.8 

- Osoby akustycznie „odcięte” od świata zewnętrznego nie tylko cierpią 
z powodu utraty słuchu, ale również są zagrożone izolacją społeczną i 
intelektualną. Natomiast ograniczenie ilości bodźców otrzymywanych przez 
mózg przyspiesza proces pogarszania się funkcji umysłowych.9

Akustyka a zdrowie psychiczne
- Najpowszechniejszą i najlepiej udokumentowaną subiektywną reakcją 

na hałas jest rozdrażnienie, które może wiązać się z lękiem oraz złością 
wynikającą z przekonania, że dzieje się nam krzywda, której można 
uniknąć.10

- Hałas może ograniczać naszą gotowość do niesienia pomocy, podwyższać 
poziom agresji i pogarszać zdolność odczytywania sygnałów społecznych.10

- Hałas może przyczyniać się do powstania na oddziale atmosfery lęku i 
napięcia. Personel funkcjonuje sprawniej w środowisku, które postrzega jako 
bezpieczne, spokojne i przestronne.11

- Dobra akustyka wnętrza minimalizuje ryzyko jego zatłoczenia, a w 
połączeniu z właściwą wentylacją i dostępem do światła dziennego tworzy 
warunki sprzyjające rekonwalescencji.11

- Środowisko sprzyjające rekonwalescencji charakteryzuje się poziomem 
dźwięku dostosowanym do potrzeb przebywających w nim osób.11

7 Deutsche Seniorenliga e.V., Altersschwerhörigkeit – 
Symptome, Ursachen, Folgen, Diagnostik, Therapie, Ausgabe 
2010; Cacciatore et al. 1999, Chia et al. 2007

8 Cacciatore et al. 1999; Dalton et al. 2003, The impact of 
age-related hearing loss on cognition and psychological state

9 Deutsche Seniorenliga e.V., Altersschwerhörigkeit – 
Symptome, Ursachen, Folgen, Diagnostik, Therapie, (Ubytek 
słuchu wiązany z wiekiem – objawy, przyczyny, konsekwencje, 
diagnoza, leczenie) Ausgabe 2010; Dalton et al., 2003; Chia 
et al., 2007; Chisolm et al., 2004

10 Stansfeld et al., Noise pollution: non-auditory effects on 
health, British Medical Bulletin 2003; 68: 243–257

11 United Kingdom Department of Health, “Health Building 
Note 03-01: Adult acute mental health units”, 2013.

SzpitaleSzpitale
Domy opieki dla osób starszychDomy opieki dla osób starszych

Zdrowie psychiczneZdrowie psychiczne

PrzychodniePrzychodnie
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U góry:

Kliniken Maria Hilf, Niemcy 
Zdjęcie: Hans Georg Esch
Po prawej:

Meander Medisch Centrum, Holandia 
Zdjęcie: Lighthouse Productions Dirk Verwoerd
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Serdeczne powitanie
i łatwa orientacja

Akustyka:

Poziom dźwięku i pogłos (więcej informacji na temat zagadnień z 
dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Strefa wejściowa i recepcja placówki powinna sprawiać przyjazne, uspokajające wrażenie i 
umożliwiać wygodną komunikację. Pacjenci i personel powinni móc z łatwością się przemieszczać, 
rozmawiać, zadawać pytania i czekać na udzielenie pomocy, a zastosowane rozwiązania 
powinny ułatwiać orientację w przestrzeni.

Jednak zaniedbanie kwestii związanych z akustyką może zniweczyć cały efekt i sprawić, że 
pierwsze wrażenie pacjentów po wejściu do budynku będzie negatywne. Odbicie dźwięku od 
powierzchni wykonanych z twardych materiałów wywołuje pogłos i powoduje narastanie hałasu. 
W takich warunkach ludzie zwykle podnoszą głos, żeby być lepiej słyszani. Podwyższony poziom 
dźwięku może skutkować zakłóceniem ciszy w strefach sąsiadujących z holem wejściowym. Hałas 
powoduje również dezorientację wśród osób starszych, wywołując uczucie zagubienia i frustracji.

Wyzwanie: Przeciwdziałanie eskalacji 
poziomu dźwięku, ograniczenie pogłosu, 
zapewnienie prywatności rozmów w strefie 
recepcji i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się dźwięku do innych stref budynku.

Rozwiązanie: Pokrycie jak największej 
powierzchni sufitu i ścian panelami 
dźwiękochłonnymi. Zaleca się również, 
żeby strefy o dużym natężeniu dźwięku 
nie przylegały do pomieszczeń, w których 
słyszalny hałas mógłby stanowić szczególną 
uciążliwość.
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En person som jobbar 
koncentrerat

Person som 
jobbar

U góry:

Meander Medisch Centrum, Holandia 
Zdjęcie: Lighthouse Productions Dirk Verwoerd
Po prawej:

AW Seniorenzentrum, Niemcy 
Zdjęcie: Hans Georg Esch
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Person som 
jobbar

Odpoczynek
i wspólny posiłek

Akustyka: 

Poziom dźwięku i przejrzystość mowy (więcej informacji na temat 
zagadnień z dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Stołówki i kawiarnie to pomieszczenia, które powinny sprzyjać relaksowi i umożliwiać przyjemne 
spędzenie czasu przy wspólnym posiłku. Muszą zapewniać wysoki komfort komunikacji, aby 
również osoby z ubytkiem słuchu mogły swobodnie uczestniczyć w rozmowach. 

Typowa stołówka to duża przestrzeń o wysoko posadowionym suficie. W pomieszczeniu 
jednocześnie toczą się liczne rozmowy, a w tle nieustannie słychać dźwięk sztućców i zastawy 
stołowej. Ludzie przemieszczają się między stolikami, po drodze gawędząc ze znajomymi. W 
stołówkach, w których nie zastosowano żadnych rozwiązań poprawiających akustykę wnętrza, 
dźwięk może odbijać się od twardych powierzchni, tworząc pogłos i rozprzestrzeniając się we 
wszystkich kierunkach. Prowadzi to do narastania hałasu, który wywołuje stres i dyskomfort wśród 
osób przebywających w pomieszczeniu.

Wyzwanie: Przeciwdziałanie eskalacji 
poziomu dźwięku i jego rozprzestrzenianiu się 
we wszystkich kierunkach oraz do przyległych 
pomieszczeń.

Rozwiązanie: Pokrycie sufitu i jak 
największej powierzchni ścian panelami 
dźwiękochłonnymi. Dobrze sprawdzają się 
również ekrany dźwiękochłonne zainstalowane 
w stołówce w charakterze ścianek działowych 
między stolikami a ciągami komunikacyjnymi.

Zaleca się również, żeby stołówki znajdowały 
się z dala od pomieszczeń, w których 
słyszalny hałas mógłby stanowić szczególną 
uciążliwość.
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U góry:

Notaufnahme UKSH, Niemcy
Zdjęcie: Hans Georg Esch
Po prawej:

Meander Medisch Centrum, Holandia 
Zdjęcie: Lighthouse Productions Dirk Verwoerd
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Prosta droga
do zdrowia 

Akustyka:

Zasięg dźwięku, poziom dźwięku i przejrzystość mowy (więcej 
informacji na temat zagadnień z dziedziny akustyki znajduje się na 
stronie 30)

Korytarze placówek służby zdrowia to wielofunkcyjne strefy komunikacyjne, w których zwykle 
panuje natężony ruch. Nieustannie przemieszczają się nimi pacjenci, pensjonariusze, odwiedzający 
i personel medyczny. Często konieczne jest przewiezienie łóżka, sprzętu medycznego lub innych 
akcesoriów. Komunikacja między personelem najczęściej ma miejsce właśnie w korytarzach lub w 
dyżurkach pielęgniarek. Przy stanowiskach pielęgniarek często prowadzone są również rozmowy 
telefoniczne i wypełniana jest dokumentacja.

Ze względu na wydłużony kształt, korytarze generują duży pogłos, a dźwięk niesie się w nich 
daleko, wpływając na środowisko dźwiękowe w przylegających do niego salach i gabinetach. 
Wzrost poziomu hałasu powoduje częstsze zaburzenia snu i wymusza podnoszenie głosu podczas 
rozmowy. Jak wskazują badania, hałas jest jedną z głównych przyczyn błędów w dokumentacji.

Wyzwanie: Ograniczenie poziomu 
dźwięku, przeciwdziałanie rozprzestrzeniania 
się dźwięków wzdłuż korytarza na inne strefy 
oddziału oraz poprawa zrozumiałości mowy 
przy stanowiskach pielęgniarek.

Rozwiązanie: Zastosowanie sufitu 
dźwiękochłonnego o dobrych właściwościach 
absorpcyjnych, skutecznie ograniczających 
rozprzestrzenianie się dźwięku. Zamontowanie 
paneli dźwiękochłonnych na ścianach w 
miejscach, gdzie tylko jest to możliwe, 
pozwoli na dalszą redukcję ogólnego 
poziomu dźwięku. Nisko umieszczone 
wolnowiszące panele w pobliżu stanowisk 
pielęgniarek w połączeniu ze ściennymi 
panelami dźwiękochłonnymi pozwolą 
zwiększyć przejrzystość mowy i ograniczyć 
rozprzestrzenianie się dźwięku.
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U góry:

Notaufnahme UKSH, Niemcy 
Zdjęcie: Hans Georg Esch
Po prawej:

Asklepios Klinik Barmbek, Niemcy 
Zdjęcie: Philips
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Komfort 
dla oczekujących

Akustyka: 

Przejrzystość mowy, pogłos i prywatność (więcej informacji na temat 
zagadnień z dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Czekając na wizytę lub zabieg pacjenci powinni mieć możliwość zrelaksowania się w 
komfortowym otoczeniu, które sprzyja wyciszeniu i pomaga łagodzić odczuwane obawy lub 
niepokój. Zarówno pacjenci, jak i pracownicy muszą mieć możliwość odbycia poufnej rozmowy 
bez ryzyka bycia podsłuchanym przez osoby postronne.

Poczekalnie mogą znajdować się zarówno w oddzielnych, większych pomieszczeniach, jak i 
stanowić strefy wydzielone z korytarza czy holu. W wielu poczekalniach znajduje się również 
stanowisko rejestracyjne, przy którym prowadzone są rozmowy z pielęgniarką lub pracownikiem 
administracyjnym. W poczekalniach niemal bez przerwy panuje natężony ruch, pacjenci 
rozmawiają między sobą i przez telefon.

Wyzwanie: Wytłumienie dźwięku i 
ograniczenie pogłosu, poprawa przejrzystości 
mowy i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
dźwięków.

Rozwiązanie: Zastosowanie wysokiej 
klasy dźwiękochłonnych paneli sufitowych 
i ściennych. Jeśli w poczekalni znajduje się 
wydzielone stanowisko rejestracyjne, należy 
w jego pobliżu zamontować dźwiękochłonne 
panele ścienne. Dodatkowe wolnowiszące 
panele zawieszone nisko bezpośrednio nad 
stanowiskiem rejestracji pozwolą zwiększyć 
przejrzystość mowy i poziom prywatności.
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U góry:

Oddział położniczy w Malmö, Szwecja 
Zdjęcie: Ole Jais
Po prawej:

Notaufnahme UKSH, Niemcy 
Zdjęcie: Hans Georg Esch
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Rekonwalescencja 
w ciszy i spokoju

Akustyka:

Prywatność i przejrzystość mowy (więcej informacji na temat 
zagadnień z dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Choć sen i odpoczynek to ważne elementy naszego codziennego życia, szczególnego znaczenia 
nabierają one wtedy, gdy jesteśmy chorzy lub odzyskujemy siły po operacji. Sen i odpoczynek 
odgrywają bowiem kluczową rolę w procesie rekonwalescencji. Dlatego właśnie gabinety 
zabiegowe i sale pacjentów powinny być projektowane tak, żeby zapewniać prywatność, komfort 
i dobrą jakość snu.

Pacjentów nie wolno narażać na hałas i dźwięki, które wywołując niepokój i stres, negatywnie 
wpływają na samopoczucie. Z tego samego powodu niezwykle ważne jest, by pacjenci wyraźnie 
słyszeli co mówią do nich pielęgniarki i lekarze.

 Wyzwanie: Zapewnić prywatność, ułatwić 
komunikację, zminimalizować negatywny 
wpływ dźwięków powstających wewnątrz 
pomieszczenia (aparatura medyczna, 
rozmowy) oraz ograniczyć poziom hałasu 
pochodzącego z przylegających pomieszczeń.

Rozwiązanie: Wysokiej klasy 
dźwiękochłonne sufity i panele akustyczne 
na co najmniej jednej ścianie. Dobra izolacja 
dźwiękowa pomiędzy pomieszczeniami oraz 
dźwiękochłonne panele ścienne i sufitowe na 
korytarzu.
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U góry:

Meander Medisch Centrum, Holandia
Zdjęcie: Lighthouse Productions Dirk Verwoerd, Rickard Johnsson/Studio-e.se
Po prawej:

Ortenau Klinikum, Niemcy
Zdjęcie: Hans Georg Esch
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Gdy liczy się
najwyższy standard opieki

Akustyka:

Poziom dźwięku i przejrzystość mowy (więcej informacji na temat 
zagadnień z dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Istnieje szereg wyspecjalizowanych pomieszczeń szpitalnych, takich jak sale operacyjne, oddziały 
intensywnej opieki medycznej (OIOM) i oddziały położnicze, w których akustyka jest równie 
ważna jak higiena. Przebywający w takich pomieszczeniach pacjenci znajdują się często w 
stanie krytycznym, zaś lekarze i pielęgniarki muszą szybko podejmować decyzje oraz wyraźnie 
komunikować ocenę stanu pacjenta i wydawać czytelne instrukcje innym osobom.

Na sali operacyjnej lub OIOM-ie na ogół przebywa dużo osób, co w połączeniu z głośną 
pracą aparatury medycznej sprawia, że natężenie hałasu nierzadko osiąga poziom 100 dB. 
Wzmocnione przez efekt odbicia od twardych powierzchni sufitów, ścian i podłóg, dźwięki 
generowane przez ludzi, sprzęt i sygnały alarmowe utrudniają komunikację i podnoszą poziom 
stresu. Jak dowodzą badania, ryzyko popełnienia błędu medycznego rośnie wraz z liczbą 
dźwięków i ich natężeniem.

Wyzwanie: Skutecznie ograniczyć poziom 
uciążliwych dźwięków generowanych przez 
sprzęt medyczny, zadbać o otoczenie 
sprzyjające rekonwalescencji, ograniczyć 
ogólny poziom hałasu, poprawić komunikację 
między personelem i wreszcie osiągnąć 
to wszystko bez pogorszenia warunków 
higienicznych.

Rozwiązanie: Wysokiej jakości 
dźwiękochłonny sufit spełniający stosowne 
wymagania higieniczne, takie jak odpychanie 
cząsteczek i/lub szczelność gazowa. W miarę 
możliwości należy zastosować dźwiękochłonne 
panele ścienne, żeby dodatkowo obniżyć 
poziom hałasu i zwiększyć przejrzystość mowy.
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1-2 person 
brainstormar 
stående

U góry:

Hiszpania
Zdjęcie: IBL Javier Larrea, Rickard Johnsson/Studio-e.se     
Po prawej:

Notaufnahme UKSH, Niemcy 
Zdjęcie: Hans Georg Esch
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Bezpieczeństwo i 
skuteczność

w trudnych warunkach

Akustyka: 

Poziom dźwięku, zasięg dźwięku, przejrzystość mowy i prywatność 
(więcej informacji na temat zagadnień z dziedziny akustyki znajduje 
się na stronie 30)

Stawianie diagnozy, wykonywanie zabiegów medycznych i podawanie leków to ważne 
czynności, które na oddziałach ratunkowych muszą być wykonywane tak szybko, jak to tylko 
możliwe. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów wymaga sprawnej i niczym niezakłóconej 
komunikacji między pielęgniarkami a lekarzami. Trafiający na oddział ratunkowy pacjenci 
często doświadczają stresu, niepokoju, szoku lub strachu. Ważne więc, by otaczało ich kojące 
środowisko, w którym usłyszą i zrozumieją informacje oraz pytania personelu medycznego. 

Oddziały ratunkowe to często duże pomieszczenia na planie otwartym. Zwykle przebywa 
w nich wiele osób: pielęgniarki, lekarze, pacjenci oraz ich rodzina lub bliscy. Personel musi 
mieć możliwość swobodnej komunikacji, wykonywania zabiegów, przenoszenia pacjentów 
i dostarczania sprzętu medycznego i innych artykułów. Ponadto oddziały ratunkowe często 
zlokalizowane są w pobliżu podjazdu dla karetek, oddziałów chirurgii czy radiologii. Eskalacja 
poziomu hałasu to w tych warunkach powszechny problem, natomiast, jak dowodzą badania, 
większość błędów medycznych popełnianych na oddziałach ratunkowych wynika z zakłóceń w 
komunikacji.

Wyzwanie: Zapewnienie prywatności, 
ograniczenie stresu i traumy u pacjentów, 
usprawnienie komunikacji między 
personelem, ograniczenie poziomu hałasu i 
rozprzestrzeniania się dźwięku.

Rozwiązanie: Sufit dźwiękochłonny o 
dobrych właściwościach absorpcyjnych, 

skutecznie ograniczających rozprzestrzenianie 
się dźwięku. Zamontowanie paneli 
dźwiękochłonnych na ścianach w miejscach, 
gdzie tylko jest to możliwe, pozwoli na 
dalszą redukcję ogólnego poziomu hałasu. 
Wolnostojące ekrany dźwiękochłonne 
zapewniają większe poczucie prywatności.
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U góry:

Verpleeghuis Willibrord, Holandia 
Zdjęcie: Petra Appelhof
Po prawej:

Karolinska University Hospital, Szwecja 
Zdjęcie: Philips



23

Miłe chwile 
w dobrym towarzystwie

Akustyka: 

Przejrzystość mowy i poziom dźwięku (więcej informacji na temat 
zagadnień z dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

W placówkach leczniczych i opiekuńczych, zwłaszcza w ośrodkach opieki nad osobami starszymi 
często aranżuje się przestrzeń wspólną, w której mieszczą się pokoje dzienne, pomieszczenia 
rekreacyjne, jadalnie i kuchnie. Przestrzeń taka musi być wygodna i przyjazna dla użytkowników. 
Powinna sprzyjać socjalizacji, aktywnemu spędzaniu czasu i przyjmowaniu wizyt rodziny lub 
znajomych.

Najczęstszym źródłem dźwięków w takim środowisku są ludzkie rozmowy, brzdęk sztućców, 
odgłosy zmywarki, lodówki i telewizora. Ponieważ wszyscy pensjonariusze domów opieki oraz 
duża grupa pacjentów szpitali to osoby powyżej 60 roku życia, należy uwzględnić potencjalne 
problemy ze słuchem powszechne w tej grupie wiekowej.

Wyzwanie: Zapewnić wysoką przejrzystość 
mowy poprzez ograniczenie pogłosu i 
przeciwdziałanie eskalacji poziomu dźwięku.

Rozwiązanie: Zastosowanie 
dźwiękochłonnych paneli sufitowych o 
najlepszych parametrach pochłaniania 
dźwięków wszystkich częstotliwości. Dla 
podniesienia komfortu słyszenia u osób 
z ubytkiem słuchu szczególnie ważne jest 
zapewnienie dobrej słyszalności dźwięków o 
niskich częstotliwościach (125 Hz). Ścienne 
panele dźwiękochłonne zainstalowane na 
dwóch przeciwległych ścianach redukują efekt 
pogłosu, dodatkowo podnosząc przejrzystość 
mowy.
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U góry:

Verpleeghuis Willibrord, Holandia 
Zdjęcie: Petra Appelhof     
Po prawej:

Verpleeghuis Willibrord, Holandia 
Zdjęcie: Petra Appelhof  
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Nowy dom 
z dala od domu

Akustyka: 

Pogłos i prywatność (więcej informacji na temat zagadnień z 
dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Prywatne pokoje w domach opieki dla osób starszych powinny zapewniać pensjonariuszom 
bezpieczeństwo, prywatność i wygodę. Dlatego zasadnicze znaczenie ma ograniczenie 
negatywnych skutków hałasu w strefie mieszkalnej. Należy wyeliminować efekt pogłosu, aby 
umożliwić mieszkańcom prowadzenie rozmów z gośćmi i personelem bez podnoszenia głosu. 
Brak pogłosu pozwala również korzystać z urządzeń takich jak telewizor, radio czy komputer bez 
konieczności regulowania głośności.

Podobnie jak w przypadku innych przestrzeni przystosowanych dla osób starszych, należy 
pamiętać, że ich użytkownicy mogą cierpieć na ubytek słuchu o rożnym stopniu zaawansowania. 
Hałas i problemy ze słuchem stanowią źródło lęku i stresu i mogą być powodem wycofania się z 
aktywności społecznej.

Wyzwanie: Redukcja pogłosu, zapewnienie 
prywatności, ograniczenie negatywnego 
wpływu dźwięków powstających w 
pomieszczeniu, izolacja od dźwięków z 
sąsiednich pokoi i korytarzy.

Rozwiązanie: Sufit dźwiękochłonny w 
pomieszczeniu i izolacja akustyczna pomiędzy 
pokojami i wzdłuż przylegającego korytarza.
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U góry:

Karolinska University Hospital, Szwecja 
Zdjęcie: Philips
Po prawej:

Karolinska University Hospital, Szwecja 
Zdjęcie: Philips
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Koncentracja 
w tłumie

Akustyka:

Poziom dźwięku, zasięg dźwięku, przejrzystość mowy i prywatność 
(więcej informacji na temat zagadnień z dziedziny akustyki znajduje 
się na stronie 30) 

Pomieszczenia administracyjne, takie jak biura na planie otwartym, gabinety czy pomieszczenia 
pielęgniarek, to miejsca, w których personel musi mieć możliwość wykonywania wielu 
zróżnicowanych czynności. Ich użytkownicy prowadzą rozmowy telefoniczne, koncentrują się 
na istotnych zadaniach i pracują przy komputerze. Ale nie tylko. Pracownicy przemieszczają się 
między stanowiskami, odbywają spotykania i omawiają bieżące wydarzenia. Personel biurowy 
placówek medycznych często pracuje we wspólnych pomieszczeniach, a do jego obowiązków 
należy dokładne odbieranie informacji, a następnie poprawne wprowadzanie ich do systemu 
dokumentacji medycznej.

Zaniedbania w dziedzinie akustyki prowadzą do sytuacji, w której w pomieszczeniach 
administracyjnych panuje kakofonia dźwięków rozchodzących się we wszystkich kierunkach. We 
wnętrzach narasta hałas, a personel łatwo się rozprasza i dekoncentruje.

Wyzwanie: Optymalizacja zadań 
wykonywanych w pomieszczeniach 
administracyjnych, tworzenie środowiska 
sprzyjającego koncentracji.

W pomieszczeniach na planie otwartym istotne 
jest ograniczenie rozchodzenia się mowy i 
innych dźwięków.

W mniejszych wnętrzach ważne jest zachowanie 
prywatności, zapewnienie sprawnej komunikacji 
i eliminacja pogłosu.

Rozwiązanie: Przestrzenie na planie 
otwartym: dźwiękochłonny sufit o dobrych 
właściwościach absorpcyjnych dla częstotliwości 
zbliżonych do mowy, ścienne panele akustyczne, 
ekrany dźwiękochłonne dzielące przestrzeń 
na mniejsze strefy oraz moduły wolnowiszące 
usytuowane nisko nad biurkami. 

Niewielkie przestrzenie: dobra izolacja 
dźwiękowa, dźwiękochłonny sufit i ścienne 
panele dźwiękochłonne montowane na 
naprzeciwległych ścianach.
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U góry:

Ulster Hospital, Innovation and Medical Centre, Irlandia 
Zdjęcie: Gordon McAvoy
Po prawej:

Meander Medisch Centrum, Holandia 
Zdjęcie: Lighthouse Productions Dirk Verwoerd
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Żeby zrozumieć,
trzeba usłyszeć

Akustyka: 

Przejrzystość mowy i pogłos (więcej informacji na temat zagadnień z 
dziedziny akustyki znajduje się na stronie 30)

Pomieszczenia o funkcji edukacyjnej, takie jak sale wykładowe i konferencyjne odgrywają 
kluczową rolę w procesie przekazywania wiedzy. Żeby zrozumieć treść wykładu, słuchacze muszą 
mieć możliwość jednoczesnego słuchania i myślenia. Jeśli całą swoją uwagę koncentrują na 
próbach dosłyszenia i zrozumienia słów wykładowcy, zapamiętają znacznie mniej informacji.

W pomieszczeniach dydaktycznych głos prelegenta musi swobodnie i bez zakłóceń docierać 
do wszystkich słuchaczy. Należy maksymalnie wytłumić dźwięki tła generowane przez systemy 
wentylacyjne, projektory i inne urządzenia techniczne.

Wyzwanie: Poprawa przejrzystości mowy 
oraz komfortu słuchania i mówienia.

Rozwiązanie: Sufit akustyczny o najlepszych 
parametrach pochłaniania dźwięków 
wszystkich częstotliwości. Dla podniesienia 
komfortu słyszenia ważne jest zapewnienie 
dobrej słyszalności dźwięków o niskich 
częstotliwościach (125 Hz). 

Panele dźwiękochłonne na tylnej ścianie sali, 
w stronę której zwrócony jest wykładowca, 

poprawią przejrzystość mowy dzięki 
ograniczeniu efektu pogłosu.

Na większych salach wykładowych, gdzie 
słuchacze zajmują miejsca siedzące oddalone 
od prelegenta o ponad osiem metrów, należy 
zamontować na suficie strefę odbijającą 
dźwięk mowy. Dzięki temu głos wykładowcy 
dotrze nawet do najdalszych krańców sali.
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Na drodze do  
komfortu akustycznego

Kiedy już określimy formę pomieszczenia oraz sposób jego wykorzystania musimy dobrać rozwiązania techniczne, które 
zapewnią komfort akustyczny jego użytkownikom. Funkcja pomieszczenia decyduje o tym, jakie cechy środowiska akustycznego 
są najważniejsze i jakie rozwiązania techniczne powinniśmy zastosować.

Propagacja dźwięku
Zasięg przestrzenny dźwięku. Jeśli nie ograniczymy propagacji dźwięku, będzie on miał daleki zasięg 
w pomieszczeniu, co czasami jest korzystne (np. w dużych audytoriach) a czasami uciążliwe (np. w 
korytarzach czy biurach otwartych). W celu ograniczenia zasięgu przestrzennego dźwięku należy w całym 
pomieszczeniu zastosować sufity dźwiękochłonne klasy A (eliminujące odbicia dźwięku od sufitu) oraz 
wolnostojące dźwiękochłonne ekrany dzielące przestrzeń pomieszczenia na mniejsze sekcje. Konieczne być 
może także użycie dźwiękochłonnych paneli ściennych.

Ponieważ najbardziej powszechnym dźwiękiem w pomieszczeniach jest mowa, instalowane tam sufity 
dźwiękochłonne powinny się charakteryzować wysoką skutecznością w tych częstotliwościach, w których 
głos ludzki jest najgłośniejszy. Potwierdzeniem skuteczności danego sufitu w tym względzie jest wysoka 
wartość wskaźnika zwanego Articulation Class (AC).  

Propagacja dźwięku w przestrzeni 
bez elementów dźwiękochłonnych

Propagacja dźwięku po 
zainstalowaniu w korytarzu sufitu o 
klasie pochłaniania dźwięku A.

Propagacja dźwięku po 
zainstalowaniu sufitu o klasie 
pochłaniania dźwięku A w 
pomieszczeniach oddziału 
oraz tego samego sufitu i paneli 
ściennych Akusto Wall w korytarzu.

Odległość komfortu
Odległość mierzona od mówcy przy której poziom dźwięku jego głosu spadnie o 10 dB w stosunku do 
poziomu mierzonego w odległości 1 m (taki dźwięk będzie subiektywnie odbierany jako o połowę cichszy). 
Parametr używany do oceny jakości akustycznej biur na planie otwartym i podobnych przestrzeni - im 
mniejsza ta odległość tym lepiej. Redukcji rC sprzyja użycie kombinacji sufitów dźwiękochłonnych o 
wysokich wartościach Articulation Class (AC) oraz dźwiękochłonnych paneli ściennych i wolnostojących 
ekranów akustycznych. Na powyższym rysunku zielone fale dźwiękowe pojawiają się w miejscu gdzie 
poziom dźwięku opada z 58 dB do 48 dB. 

Ogólny poziom dźwięku
Ogólny poziom dźwięku w pomieszczeniu jest sumą wszystkich dźwięków w nim słyszalnych. Wysoki 
poziom dźwięku w pomieszczeniu zmusza ludzi w nim przebywającym do podnoszenia głosu aby być lepiej 
słyszanym, co z kolei jeszcze bardziej podnosi ten poziom i dopinguje ich do jeszcze głośniejszej rozmowy 
– mówimy wtedy o tzw. „efekcie kawiarnianym”. Możemy obniżyć poziom dźwięku eliminując jego odbicia 
poprzez zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku.
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Pogłos
Pogłos to zjawisko występujące w pomieszczeniach polegające na stopniowym zanikaniu dźwięku po 
wyłączeniu jego źródła. Efekt taki powstaje, ponieważ dobiegają do nas, oprócz fali bezpośredniej 
(od źródła), także liczne fale odbite od powierzchni ograniczających to pomieszczenie. Pogłos może 
bardzo silnie zniekształcić każdy sygnał dźwiękowy wytwarzany w pogłosowym pomieszczeniu. W 
celu ograniczenia pogłosu w pomieszczeniu należy zainstalować w nim, w odpowiednich miejscach, 
odpowiednią ilość materiałów dźwiękochłonnych.

Zrozumiałość mowy
Warunkuje skuteczność komunikacji słownej w pomieszczeniu. Słyszalne odbicia dźwięku (pogłos lub 
echo) i wysoki poziom tła akustycznego (wytwarzany np. przez instalacje techniczne budynku czy sprzęt 
IT) ograniczają zrozumiałość mowy i utrudniają komunikację słowną. Kombinacja akustycznych sufitów i 
paneli ściennych pozwala stworzyć wnętrza o wysokiej zrozumiałości mowy.  

Wszystkie parametry akustyczne oparte są na  ISO 3382-1, ISO 3382-2 oraz ISO 3382-3.

Pomiar właściwości akustycznych 

Panele dźwiękochłonne pokrywające całą powierzchnię sufitu 
W przypadku sufitów akustycznych instalowanych „od ściany do ściany” w laboratorium wyznacza się wartość pogłosowych współczynników 
pochłaniania dźwięku dla 18 pasm częstotliwości (tercjowych). Na ich podstawie wylicza się wartości uśrednionych, praktycznych 
współczynników pochłaniania dźwięku dla 6 pasm częstotliwości (oktawowych). Na podstawie ich wartości przypisuje się danemu materiałowi 
odpowiednią klasę pochłaniania dźwięku: A, B, C itd. Klasa A dotyczy materiałów o najwyższej dźwiękochłonności. 

Panele dźwiękochłonne o powierzchni mniejszej niż  10 m2  
W przypadku użycia wolnowiszących (niezależnych) płyt lub ekranów o powierzchni mniejszej niż 10 m2 nie zaleca się stosowania metody 
pomiaru pochłaniania dźwięku przyjętej stosowanej przy systemach pokrywających całą powierzchnię sufitu. Mierzy się natomiast równoważną 
powierzchnię dźwiękochłonną (Aeq) pojedynczego elementu (lub ich grupy) w metrach kwadratowych.

Na przykład jeśli grupa paneli akustycznych pokrywająca 5 m2 , dla określonej częstotliwości, ma łączną chłonność akustyczną Aeq równą 
7,5 m2, oznacza to, że każdy zamontowany w takim układzie metr kwadratowy paneli posiada równoważną powierzchnię dźwiękochłonną 
wynoszącą 1,5 m2 (7,5/5).

Pomiary i klasyfikacje są zgodne z normami ISO 354 oraz ISO 11654.
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Mamy wobec Ciebie zobowiązania. Mamy obowiązek 
wyczerpująco informować Cię, jaki wpływ na środowisko 
naturalne wywierają nasze produkty i jakie działania 
podejmujemy, aby ten wpływ ograniczyć. Dlatego właśnie 
prowadzimy szczegółowe oceny cyklu życia produktów, 
analizując każdy aspekt okresu ich życia. Bogatsi o tę wiedzę, 
dokładamy wszelkich starań, by osiągać lepsze wyniki: 
poczynając od etapu pozyskania surowców i produkcji, a 
kończąc na transporcie i opracowaniu metod utylizacji odpadów.

Udaj się z nami w ekologiczną podróż na www.ecophon.com/
pl/Zrownowazony-rozwoj/

Zrównoważony wybór
Ekologiczne, trwałe i nadające się do recyklingu

Realizowane przez nas w ostatnich latach 
inicjatywy na rzecz ograniczenia wpływu naszych 
produktów na środowisko na każdym etapie cyklu 
życia przyniosły efekty w postaci redukcji poziomu 
emisji, opracowania nowych proekologicznych 
materiałów, poprawy warunków środowiskowych 
we wnętrzach oraz wdrożenia programu recyklingu 
zużytych paneli. W wyniku tych działań nasze 
produkty otrzymały szereg najtrudniejszych do 
uzyskania certyfikatów i etykiet środowiskowych 
na całym świecie. Są to między innymi etykieta 
ekologiczna Nordic Ecolabel, certyfikat zgodności 
z Kalifornijską Regulacją Emisji oraz francuski 
certyfikat VOC A+.

A+A+

70%

Wszystkie produkty Ecophon powstają z unikalnej wełny 
szklanej trzeciej generacji, która składa się w ponad 70 
procentach ze szkła pochodzącego z recyklingu oraz spoiwa 
pochodzenia roślinnego. Całkowite wyeliminowanie 
surowców kopalnych z procesu produkcyjnego pozwala 
zaoszczędzić równowartość 24 000 baryłek ropy naftowej 
rocznie.
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Nasza praca nie kończy się w chwili montażu paneli. Bierzemy odpowiedzialność za cały cykl 
życia naszych produktów. Dlatego opracowaliśmy program recyklingu obejmujący wszystkie 
nasze produkty wytworzone z wełny szklanej trzeciej generacji. Od 1 stycznia 2016 r. zapewniamy 
możliwość zwrotu zużytych paneli.

GwarancjaGwarancja

Wybór najbardziej ekologicznego produktu na potrzeby 
konkretnego budynku może sprawiać trudności. Aby ułatwić 
ten proces, zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące cyklu 
życia naszych produktów w deklaracjach środowiskowych 
EDP (Environmental Product Declarations). Aby dodatkowo 
potwierdzić wiarygodność udostępnianych informacji, poddajemy 
wszystkie deklaracje EDP weryfikacji przez zewnętrzne, 
niezależne organizacje. Treść deklaracji EPD dla produktów 
Ecophon dostępna jest na stronie ecophon.pl.

Jesteśmy niezwykle dumni, że udało nam się osiągnąć prawdopodobnie najniższy w branży poziom 
emisji CO2 w przeliczeniu na metr kwadratowy produktów. Wynika to głównie z następujących 
przyczyn:

- Wykorzystanie spoiwa pochodzenia roślinnego we wszystkich systemach dźwiękochłonnych.

- 70% szkła wykorzystywanego w procesie produkcji pochodzi z recyklingu.

- Nasze zakłady produkcyjne w dużym stopniu zasilane są energią pochodzącą z elektrowni 
wodnych i opalanych biogazem.

- Nasze panele dźwiękochłonne są bardzo lekkie, co obniża poziom emisji powstających w 
trakcie transportu.

Informacje dotyczące wielkości emisji CO2 dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie 
ecophon.pl oraz w deklaracji EPD dla danego produktu.

Jeszcze nie skończyliśmy. Zawsze jest coś do 
zrobienia i właśnie dlatego Ecophon nigdy nie 
zaprzestanie poszukiwania sposobów na jeszcze 
bardziej zrównoważone rozwiązania dla naszej 
planety i jej mieszkańców.

Obejrzyj film o ewolucji Ecophon na www.
ecophon.com/pl/ewolucja_pl
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60%60%

Ecophon posiada w ofercie dwa systemy sufitowe idealnie dostosowane 
do wymogów budynków wykorzystujących technologię grzewczą 
TABS (Thermally Activated Building Systems): Ecophon Master™ 
Matrix oraz Ecophon Solo™. W oparciu o wyniki szeroko zakrojonych 
badań i testów, Ecophon zaleca dla budynków z technologią TABS 
60% poziom pokrycia sufitu. Pozwoli to zachować efektywność 
systemu grzewczego, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowego 
środowiska akustycznego. Natomiast połączenie systemów sufitowych 
z panelami ściennymi Ecophon Akusto™ Wall i ekranami Ecophon 
Akusto™ Screen umożliwia zaprojektowanie otoczenia miłego tak dla 
ucha, jak i dla oka.

Firma Ecophon nie stosuje w swoich produktach zbędnych substancji chemicznych. Jest to sprzeczne 
z naszymi przekonaniami. Opracowywane przez nas produkty i powierzchnie są w naturalny sposób 
całkowicie bezpieczne i nie stanowią pożywki dla bakterii. Nasz pogląd podziela wielu ekspertów 
z dziedziny zdrowia publicznego, w tym brytyjski Departament Zdrowia, który wydał następujące 
oświadczenie w sprawie stosowania chemicznych środków przeciwdrobnoustrojowych:

„Choć produkty impregnowane środkami przeciwdrobnoustrojowymi (w postaci powłok, farb i zasłon) 
oraz materiały o właściwościach antybakteryjnych są powszechnie dostępne, do chwili obecnej brak jest 
danych jednoznacznie potwierdzających ich skuteczność w ograniczaniu skali zakażeń szpitalnych.” (Health 
Building Note 00-10)

Nasze produkty spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania normy NF S90-351 dla strefy 4 oraz 
normy Amerykańskiego Stowarzyszenia Testów Materiałowych (American Society for Testing and 
Materials, ASTM) G21-96, w klasie 0.

To, co miękkie i białe, wcale nie musi być delikatne. Nasze 
panele dźwiękochłonne są niezwykle odporne i spełniają 
swoją funkcję przez wiele lat. Nie wymagają konserwacji 
poza okazjonalnym czyszczeniem. Są łatwe w montażu, a w 
razie konieczności dostępu do przestrzeni międzysufitowej 
istnieje możliwość łatwego zdjęcia paneli i ponownego 
ich założenia. Posiadamy również w ofercie rozwiązania 
przeznaczone do pomieszczeń wymagających użycia 
materiałów bezpiecznych, odpornych na uderzenia. Również 
w tym przypadku przewidziano możliwość demontażu.

Naturalnie bezpieczneNaturalnie bezpieczne

TrwałośćTrwałość
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+ Przecieranie na sucho i na mokro   
Focus 
Master 
Solo

+ ISO 5 i HPV  
Hygiene Clinic A C1
Hygiene Clinic E C1

+ Dezynfekcja
Hygiene Meditec A C1
Hygiene Meditec E C1
Hygiene Performance A C1

+ Odpychanie cząsteczek    
Hygiene Labotec Ds C1
Hygiene Protec A C1

+ Szczelność gazowa  
Hygiene LabotecAir A C1

+ ISO 3 i codzienna dezynfekcja   
Hygiene Advance A C3 
Hygiene Advance Wall C3 6

5
4

3
2

1

Wartość współczynnika odbicia światła informuje o tym w jaki sposób światło będzie równomiernie 
rozchodzić się w pomieszczeniu, pozytywnie wpływając na atmosferę wnętrza. Wysoki współczynnik 
odbicia światła to jedna z właściwości powłoki Akutex™ FT, która decyduje o jej wyjątkowości. Na 
przykład jeśli pomalujemy jedną ścianę pomieszczenia na czerwono, powłoka Akutex FT nie będzie 
odbijać czerwonego koloru, rzucając czerwoną poświatę na inne powierzchnie. Kolor pozostanie 
wyłącznie na ścianie. Pewien architekt opisał to w ten sposób: „To prawie jakby powłoka Akutex FT 
miała własne zdanie i nie godziła się, żeby otoczenie miało jakikolwiek wpływ na jej wygląd.” 

Produkty Ecophon są wybierane nawet przez 
stowarzyszenia budownictwa ekologicznego. W projektach 
wnętrz nowego biura Stowarzyszenia Budownictwa 
Ekologicznego RPA wykorzystano nasze rozwiązania 
akustyczne. Naszym zdaniem to doskonały wybór, bo 
przecież najbardziej ekologiczne panele dźwiękochłonne na 
rynku to optymalne rozwiązanie dla organizacji zajmującej 
się zrównoważonym budownictwem. 

Jakość środowiska akustycznego stanowi jedno z 
kryteriów oceny we wszystkich czołowych systemach 
certyfikacji budownictwa, takich jak Leed, Breeam i HQE.

W zależności od funkcji poszczególnych pomieszczeń placówek służby zdrowia 
wymagania higieniczne wobec użytych materiałów mogą się zasadniczo różnić. 
Dlatego Ecophon opracował rozwiązania wychodzące naprzeciw różnym 
potrzebom w zakresie higieny. 

Przedstawione tutaj kategorie oparte są na brytyjskim standardzie 
HBN00-10, francuskiej normie NF S90-351 oraz naszym doświadczeniu 
i wiedzy. 

Na kolejnych stopniach schodów przedstawiono rozwiązania 
zapewniające coraz wyższy poziom higieny. 

Wszystkie systemy z rodziny Hygiene spełniają 
wymagania normy ISO 5 i są odporne na HPV (para 
nadtlenku wodoru).

Leed
Breeam

HQE

Leed
Breeam

HQE

Higiena i szczelność gazowaHigiena i szczelność gazowa
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Ecophon Master™ 
Niezastąpiony tam, gdzie akustyka stanowi wyzwanie

System Master to najwyższej klasy rozwiązanie 
gwarantujące wysoki poziom dźwiękochłonności 
i przejrzystości mowy. Doskonale sprawdza się w 
środowiskach stanowiących wyzwanie z punktu 
widzenia akustyki, takich jak przestrzenie, w których 
często prowadzone są rozmowy telefoniczne.

• Skuteczność
• Doskonała akustyka
• Trwałość

Ecophon Focus™ 
Szerokie możliwości projektowe i funkcjonalność 

Focus to nasza najliczniejsza rodzina systemów 
akustycznych oferująca doskonałe właściwości 
dźwiękochłonne. Szeroki wybór typów krawędzi, 
kształtów oraz opcji i poziomów montażu płyt daje 
ogromną swobodę projektowania przestrzeni. Dzięki 
temu systemy Focus są cenionym elementem aranżacji 
wnętrz, pozwalającym uzyskać w pomieszczeniu 
pożądaną atmosferę. Istnieje również możliwość 
łatwej integracji paneli Focus z modułami Ecophon 
Lighting.

• Szeroki wybór możliwości
• Zmiany poziomu sufitu
• Atrakcyjne wzornictwo i detale
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Ecophon Solo™ 
Nieograniczona swoboda ekspresji

Nowoczesne w formie panele Ecophon Solo są 
dostępne w wielu kształtach i rozmiarach. Istnieje 
również możliwość wykonania elementów w kształcie 
zaprojektowanym przez klienta. System Solo pozwala 
na niczym nieograniczoną ekspresję i oferuje 
możliwość projektowania własnych rozwiązań, 
równocześnie dotrzymując kroku zrównoważonemu 
rozwojowi architektury.

• Unikalna perspektywa
• Dowolność kształtów
• Kreatywność

Ecophon Hygiene™ 
W trosce o najwyższe standardy czystości i higieny

Ecophon Hygiene to sprawdzone rozwiązanie 
dla środowisk o najsurowszych wymaganiach 
higienicznych, takich jak np. szpitale. Jest to kompletny 
system opracowany pod kątem zgodności z 
najbardziej rygorystycznymi normami.

• Bezpieczeństwo i wysoka       
    jakość
• Elastyczne rozwiązania
• Łatwość utrzymania w czystości
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Soundlight Comfort 
Kiedy dźwięk spotyka światło, powstaje komfort

Systemy Soundlight Comfort pomagają poprawić 
samopoczucie i wydajność pracowników 
w przestrzeni biurowej poprzez integrację 
oświetlenia LED z najwyższą klasą pochłaniania 
dźwięku w zintegrowanych systemach sufitów 
akustycznych. Kiedy światło i dźwięk zachowują 
się w sposób bardziej naturalny dla ludzkiego 
organizmu, doświadczamy wyjątkowego komfortu 
- synergii nazywanej przez nas Soundlight 
Comfort.

• Doskonała akustyka
• Integracja
• Technologia LED

Ecophon Akusto™ 
Różnorodność pionowych aranżacji 

Systemy dźwiękochłonne Akusto stanowią dopełnienie 
sufitów akustycznych. Ich zastosowanie pozwala 
podnieść skuteczność rozwiązania akustycznego
i uzyskać najwyższy poziom komfortu dźwiękowego. 
Jednocześnie, dzięki szerokiej gamie kolorów oraz 
różnorodności wykończeń i profili umożliwiają 
projektowanie wnętrz wpisujących się w aktualne 
trendy architektoniczne.

• Różnorodność
• Starannie zaprojektowane   
    datale
• Redukcja poziomych odbić   
   dźwięku od ścian
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Dla oka,  
dla ucha,  
dla umysłu 
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2015.06.PL

Historia firmy Ecophon sięga 1958 roku, kiedy to w Szwecji 
wyprodukowano pierwsze materiały dźwiękochłonne 
z wełny szklanej służące redukcji hałasu w miejscach 
pracy. Obecnie firma jest światowym dostawcą systemów 
sufitów akustycznych i paneli ściennych, zapewniających 
zdrowe środowisko pracy w obiektach biurowych, oświaty, 
służby zdrowia i przemysłu czystego. Ecophon należy do 
Grupy Saint-Gobain i posiada oddziały sprzedaży oraz 
dystrybutorów w większości krajów Europy. 

Celem Ecophon jest osiągnięcie pozycji globalnego 
lidera w kształtowaniu komfortu akustycznego poprzez 
dostarczenie dźwiękochłonnych systemów oraz zapewnienie 
lepszego samopoczucia i zwiększenia wydajności 
użytkowników końcowych. Ecophon utrzymuje stały dialog 
z agencjami rządowymi, organizacjami i instytutami 
badawczymi zajmującymi się środowiskiem pracy. 
Przyczyniamy się do poprawy warunków wszędzie tam, 
gdzie ludzie pracują i porozumiewają się.

www.ecophon.pl 

www.ecophon.com


