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ECO - For Sustainable Design koncentruje się na 
tematyce zrównoważonego projektowania 
(sustainable design). Jest to tworzenie wnętrz z 
dbałością o środowisko i potrzeby przyszłego 
użytkownika, zapewnienie mu przestrzeni, która 
będzie się charakteryzować wysokiej jakości 
architekturą, estetyką i funkcjonalnością. Razem z 
naszymi czytelnikami chcielibyśmy znaleźć nowe 
rozwiązania, pozwalające udoskonalić wnętrza, 
zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i 
estetycznym. Nie wahaj się i skontaktuj z jedną z 
naszych firm, odwiedzając stronę 
www.ecophon.com!

Wydawnictwo: 
Saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, SE-260 61 HYLLINGE, SZWECJA
Tel: +46 (0)42 179900

www.ecophon.com

Redaktor naczelny: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Wydawca: Fredrik Jensen

Zdjęcie na okładce: Peter Bliek

Spis treści
Nagrodzone oświetlenie i przyjazne  

środowisko akustyczne....................................... 3
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego ..... 4
Holandia, biuro Water Board Rivierenland 

–przyjazne wnętrze a strop chłodzący ............ 6
Strop chłodzący   ..................................................10
Coburg, Niemcy - architektura wnętrza  

wychodzi na zewnątrz .....................................12
Paryż 2008 - największa na świecie  

konferencja akustyczna ....................................14
Nieinwazyjna poprawa akustyki  ........................15
Wielka Brytania, Old Trafford – w gąszczu 

instalacji technicznych ......................................16
Zastosowania akustycznych sufitów  

wyspowych  ......................................................18 
Malmo, Szwecja – nowa aranżacja 

wnętrza hamuje agresję  ................................. 20 
Kursy akustyki pomieszczeń biurowych  ............ 22 
Nowe parametry w akustyce wnętrz ................. 24 
Biuro firmy odzieżowej H&M ............................. 26 
Normy akustyczne – szwedzki towar  

eksportowy  ...................................................... 28 
Normy akustyczne w różnych krajach ............... 29 
Akustyka restauracji  ............................................ 31 
Sufit gipsowy a akustyka wnętrza ...................... 32 
Dźwiękochłonne panele ścienne  ....................... 34 

Witamy w eCO!
W magazynie dla tych, którzy szukają sposobów na 
tworzenie lepszych wnętrz, biorących pod uwagę 
potrzeby użytkowników i ochronę środowiska. 

W magazynie ECO - For Sustainable Design będziemy prezentować wnętrza, 
gdzie dobra akustyka idzie w parze z estetyką. Chcemy pokazać również, że 
takich wnętrz – pięknych, a zarazem funkcjonalnych – jest coraz więcej, a ich 
tworzenie nie jest trudne. 

Magazyn Eco został wydany po raz pierwszy w Szwecji, w 1995 r. 
Od tego czasu rozpowszechniany jest wśród architektów, projektantów 
wnętrz, akustyków, zarządców nieruchomości, wykonawców, inwestorów i 
użytkowników wnętrz. 

Po sukcesie magazynu szwedzkiego przedstawiamy wersję 
międzynarodową, w której prezentujemy wnętrza z różnych krajów Europy. 

Kompleksowość projektów, ich unikalność, sprawia, że branża budowlana 
należy do jednych z bardziej skomplikowanych na rynku. W procesie 
powstawania budynku wykorzystuje się wiedzę z różnych dziedzin, my 
chcemy zgromadzić ją w jednym miejscu.  

Pokazywane tu projekty to efekt naszego doświadczenia i wiedzy na temat 
akustyki wnętrz, badań z obszaru psychologii i medycyny. Staramy się, by 
rozwiązania przez nas prezentowane były innowacyjne i różnorodne z punktu 
widzenia estetyki i funkcjonalności. 

Czy wiesz, że: 
•  lepsza akustyka oznacza mniejszy hałas w pomieszczeniach, co pozytywnie 

wpływa na komunikację i samopoczucie osób w nich przebywających?
•  pracownicy czują się lepiej w takich pomieszczeniach, a efektywność ich 

pracy wzrasta?
•  ważne jest, by wymagania co do warunków wewnątrz pomieszczenia 

określić na możliwie wczesnym etapie powstawania budynku? 
•  Stworzenie od podstaw dobrego wnętrza nie musi dużo kosztować, w 

przeciwieństwie do modyfikowania pomieszczenia już istniejącego? 

Chcielibyśmy, by informacje i projekty tu przedstawione służyły pomocą 
w tworzeniu przyjaznych wnętrz biurowych, szkolnych i wszystkich innych, 
gdzie istotna jest komunikacja. 

Czy, tak samo jak my, uważają Państwo, że ludzie nie powinni być narażeni 
na pracę lub naukę w nieodpowiednich warunkach? Tak? W takim razie 
zachęcamy do bezpłatnego zaprenumerowania ECO – For Sustainable Design 
poprzez naszą stronę internetową (szczegóły na tylnej okładce). 

Życzymy miłej lektury!

Fredrik Jensen
Dyrektor ds. Marketingu
Grupa Ecophon
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Nagrodzone oświetlenie     
i przyjazne wnętrze
Przędzalnia wełny z roku 1883 na 
obrzeżach miasta Göteborg została 
zaadaptowana na centrum biurowe, 
siedzibę 17 firm. Swoje miejsce zna-
lazła tam również restauracja, kom-
pleks sal konferencyjnych i hotel. 
Hotel Nääs Fabriker uhonorowano 
w 2007 roku Szwedzką Nagrodą 
Światła.

Sufity pochłaniające dźwięk 
wykorzystano do zamontowania 
zarówno oświetlenia pośredniego, 
jak i bezpośredniego. W ten spo-
sób uzyskano kombinację orygi-
nalnego oświetlenia i optymalnych 
warunków akustycznych, jak rów-
nież podkreślono estetyczne walory 
pomieszczeń starej przędzalni. 

Architekt 

SIVAB, Torbjörn Blomqvist

Sufit akustyczny firmy ecophon

ecophon focus e
ecophon focus Wing e
ecophon Hygiene Performance A

„Wędrówka po hotelu to wspaniałe i zaskakujące 
przeżycie. Oświetlenie jest różnorodne, łagodne  
oraz funkcjonalne”.

Między innymi tymi słowami jury uzasadniło swój wybór podczas wręczania 
Szwedzkiej Nagrody Światła hotelowi Nääs Fabriker w Szwecji.

Uwagę gościa przykuwa wyszukane, różnorodne oświetlenie.Bar 
połączony jest zarówno z lobby hotelowym, jak i restauracją. 
Dostrzeżono, że otwarta przestrzeń wymaga montażu sufitów 
akustycznych. 

Rampy oświetlenia pośredniego 
zainstalowano nad obniżonym 
sufitem akustycznym. Uzyskany 
w ten sposób efekt podświetle-
nia stropu i górnej części ścian 
stworzył wrażenie głębi w dłu-
gim, wąskim korytarzu hotelo-
wym. 
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 
to budynek o futurystycznym wyglądzie. 
Ogromne, nowoczesne wnętrze na planie 
otwartym wykończono w większości 
twardymi materiałami. Zwykle nie 
zapowiada to dobrego środowiska 
pracy, ale w tym przypadku jest inaczej.

Gdy akust yka i  estet yka idą w parze

Budynek reprezentuje styl, 
który można określić jako 
współczesny minimalizm. 
Charakterystyczna sylwetka, z 
pokojami cichej pracy w formie 
zewnętrznych „kapsuł”, jest 
dobrze znana w całym kraju. 
lśniąca fasada wydaje się być 
odporna na nadmorski, często 
deszczowy i wilgotny, klimat. 
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Stal, szkło i kamień to materiały, 
które dominują w budynku 
Biblioteki Głównej Uniwersy-

tetu Gdańskiego, lecz mimo to nie 
zamieniły wnętrza w wielką komorę 
pogłosową. Przemyślana koncepcja 
akustyczna umożliwiła stworzenie 
warunków odpowiednich do nauki 
i pracy, zarówno studentom, jak i 
personelowi biblioteki. 

Już podczas planowania obiektu 
ustalono, że jedynym sposobem na 
obniżenie poziomu hałasu i zmniej-

szenie rozchodzenia się dźwięku jest 
zastosowanie materiałów o najwyż-
szej klasie pochłaniania dźwięku 
(A). Wykorzystanie do tego celu 
powierzchni sufitu okazało się naj-
lepszym rozwiązaniem. Ale czy 
akustyczny sufit podwieszany nie 
zaburzy koncepcji nowoczesnego, 
nieco surowego wnętrza? 

W trakcie wyboru materiału 
pojawiło się kilka opcji, z których 
najbliższy wizji architekta okazał 
się nowoczesny sufit akustyczny z 

częściowo ukrytą konstrukcją, spra-
wiający wrażenie pływającego. Jego 
gładka powierzchnia z delikatnym 
rysunkiem płyt nawiązuje styli-
stycznie do innych płaszczyzn w 
pomieszczeniu. System jest udanym 
mariażem estetyki i funkcjonalno-
ści, zapewnionej przez znakomite 
właściwości pochłaniania dźwięku 
i łatwość utrzymywania w czysto-
ści. ■

Architekt 

Konrad Tanasiewicz,  
Robert muszyński
ArchiCo-Projekt Sp. z o.o. 
Warszawa

Sufit akustyczny ecophon

ecophon focus Dg

Sufity to jedyna powierzchnia, gdzie można było zainstalować 
materiały dźwiękochłonne. Zastosowano systemu sufitów 
akustycznych o nowoczesnym wyglądzie, dobrze wpisującym się w 
koncepcję wnętrza. Płyty częściowo ukrywają konstrukcję, 
sprawiając wrażenie pływających. 

Foto: Szymon Polański
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Water Board Rivierenland –biuro na planie otwartym, w którym rozwiązania akustyczne wybrano tak, 
by nie upośledzały działania stropu chłodzącego. 

Foto: Peter Bliek
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„Swoją pracę powinieneś wykonywać w  
miejscu do tego stworzonym” 
To motto przyświecało twórcom jednego z 
bardziej oryginalnych i pięknych biur w Europie 
-Water Board Rivierenland w Holandii. 



8

W biurowcu należącym do 
Water Board Rivieren-
land w Holandii zdecydo-

wano się na strop chłodzący - nowo-
czesny, coraz bardziej popularny 
system chłodząco-grzewczy. Belki 
stropowe wyposażono w system rur, 
przez które płynie woda o regulo-
wanej temperaturze. W ten sposób 
utrzymywana jest stała temperatu-
ra betonowego stropu, a ciepło lub 
chłód promieniuje do pomieszczeń. 
Warunkiem efektywnego działania 
systemu jest pozostawienie belek 
w jak największej styczności z 
pomieszczeniem. 

„Dużo czasu poświęciliśmy odpo-
wiedniemu zaplanowaniu pomiesz-

czenia, także pod względem aku-
stycznym”, opowiada konsultant ds. 
projektowania środowiska wnętrz, 
Paul Roelofsen. 

„Projektowanie systemu chłodzą-
cego było ściśle połączone z plano-
waniem rozwiązań akustycznych. 
Tam, gdzie ze względu na belki 
chłodzące nie mogliśmy zamonto-
wać pełnego, standardowego sufitu 
akustycznego, szukaliśmy innych, 
ale równie skutecznych rozwiązań” 

Akustyczne sufity wyspowe          
i baffle

Podczas planowania pod uwagę 
wzięto szereg parametrów opisują-

cych akustykę wnętrza, tak by mieć 
pewność co do efektu końcowego 
– odpowiedniego środowiska pracy. 
W tym celu również we wszystkich 
pomieszczeniach zastosowano mate-
riały o najwyższym współczynniku 
pochłaniania dźwięku. W większo-
ści są to baffle i przegrody pochła-
niające dźwięk, akustyczne sufity 
wyspowe oraz dywany. 

Nacisk na estetykę

Wnętrze charakteryzuje porządek i 
dopracowanie detali. Motto: „swo-
ją pracę powinieneś wykonywać w 
miejscu do tego stworzonym” zosta-
ło tutaj urzeczywistnione – wygląd 

wnętrz ma swoje przełożenie na 
dobre samopoczucie pracowni-
ków oraz ich efektywność. W tym 
nowym biurowcu w holenderskim 
Tiel swoją siedzibę ma Waterschap 
Rivierenland, firma odpowiedzialna 
za dostawę wody do większej części 
Holandii. ■
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Architekt 

Peter Sandbergen and Chris 
Pachen, AgS Architecten Heerlen

Rozwiązania ecophon

ecophon focus D
ecophon master D
ecophon Hygiene Protec Baffle
ecophon Hygiene Protec A
ecophon Hygiene Performance A
ecophon Combison Duo A
ecophon Sombra D (czarne)

Wielokrotnie nagradzany 
holenderski konsultant ds. 
projektowania środowiska 
wnętrz, Paul Roelofsen z firmy 
grontmij Technical management 
zwraca uwagę, co oznacza 
zrównoważone projektowanie 
(sustainable design) w 
odniesieniu do wnętrz. jest to, 
obok dbałości o środowisko, 
szacunek wobec przyszłych 
użytkowników pomieszczenia. 
jego wyrazem jest myślenie o 
potrzebach osób, które będą 
przebywać we wnętrzu i 
kształtowanie zdrowego 
środowiska przy użyciu 
bezpiecznych, dobrych 
jakościowo materiałów. 

Starannie dobrane, naturalne 
materiały gwarantują 
równowagę miedzy trwałością 
oraz dbałością o środowisko i 
potrzeby użytkowników.

W pomieszczeniach, w których temperatura nie jest regulowana poprzez system umieszczony w stropie, 
zaprojektowane zostały sufity od ściany do ściany. Czarny sufit w kafeterii nadaje wnętrzu nieformalny 
charakter, daleki od atmosfery standardowej kantyny. 

Foto: Peter Bliek

Foto: Peter Bliek
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Stropy chłodzące stały się ostatnio bardzo 
popularne w wielu krajach europejskich. 
Wykorzystanie elementów konstrukcyjnych 
budynku do chłodzenia powietrza oszczędza 
energię i jest korzystne dla środowiska. 
Jednak wymaga to starannego zaplanowania 
wnętrza. Dotyczy to zwłaszcza 
akustyki – powierzchnia, na której można 
umieścić materiały dźwiękochłonne jest 
przez zastosowanie stropów chłodzących 
znacznie ograniczona.

-  Jonas, czy możliwe Jest uzyskanie opt ymalnych warunków  
akust ycznych bez montażu standardowego sufitu od ściany?

Podstawą dobrej akustyki wnętrza jest wybór 
odpowiedniego typu i ilości systemów 
dźwiękochłonnych - mówi jonas Skeppås, 
Project manager. Wybór powinien być 
szczególnie staranny, gdy w pomieszczeniu 
mają być zastosowane stropy chłodzące, 
które uniemożliwiają montaż pełnego sufitu 
akustycznego. 
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Strop żelbetowy to potencjal-
na masa akumulacyjna, która 
może być użyta przy ogrze-

waniu lub ochładzaniu po wietrza 
w pomieszczeniu. Można zasto-
sować stropy chłodzące pasyw-
ne (chłodzone nocą przez zimne 
powietrze dostarczane z zewnątrz) 
lub aktywne (schłodzona woda jest 
pompowana do systemu rurek zato-
pionych wewnątrz płyty stropo-
wej). W tym drugim przypadku 
chłodzenie będzie bardziej efek-
tywne, lecz wiąże się z zużyciem 
energii. Woda zostaje schłodzona 
za pomocą wymiennika ciepła w 
zbiorniku wodnym lub wymien-
nika gruntowego. Strop aktywny 
może być także schładzany zim-
nym powietrzem płynącym przez 
kanały w stropie.

We wszystkich przypadkach 
ważne jest, by stropy chłodzą-
ce nie były zasłonięte. Również 
pochłaniacze dźwięku nie powin-
ny zmniejszać oddawania ciepła/ 
zimna do pomieszczenia. 

Pomyśl o akustyce wnętrz już 
na etapie projektowania 
budynku

Sufity akustyczne o najwyższej 
klasie pochłaniania dźwięku (A), 
pokrywające całą powierzchnię 
sufitu są oczywiście najprostszym 
sposobem na stworzenie odpowied-
nich warunków pracy,” uważa 
Jonas Skeppås z firmy Ecophon. 
„ Brak możliwości montażu sufitu 
od ściany do ściany nie oznacza 
jednak, że musimy rezygnować z 

dobrej akustyki wnętrza. Wystar-
czy zaplanować odpowiednie roz-
wiązanie akustyczne na możliwie 
wczesnym etapie powstawania 
budynku. 

Zdaniem Jonasa Jonas Skeppås, 
nie można ograniczać nawiewu 
zimna poprzez zakrycie całej 
powierzchnie. Nie wszędzie też 
można mocować wieszaki – mogą 
uszkodzić płytko położone rurki 
z wodą.

-„ Można natomiast gdzienie-
gdzie zainstalować sufity wyspo-
we i/lub baffle akustyczne. Na 
dostępnych fragmentach ścian 
należy zaplanować panele o moż-
liwie wysokiej klasie pochłaniania 
dźwięku. 

- Zwróć się do specjalisty od 
akustyki wnętrz, poproś go o 
pomoc w procesie projektowania 
już od samego początku – to moja 
rada, jeżeli chodzi o zapewnienie 
dobrej akustyki w pomieszczeniu z 
systemem stropów chłodzących.

Jonas podkreśla, że podstawą 
dobrej akustyki w pomieszcze-
niach jest wybór odpowiedniego 
typu oraz ilości systemów pochła-
niających dźwięk. ■

Zarząd Czeskiego Banku Han-
dlowego (CSOB) podjął decyzję 
o budowie nowej siedziby oraz o 
przeniesieniu tam wszystkich pra-
cowników z 10 filii. Zaledwie w 
kilka miesięcy po przeprowadzce 
do zarządu zaczęły docierać infor-
macje o niedogodnościach związa-
nych z pracą w nowym budynku. 
Największą i najpoważniejszą z 
nich była zła akustyka wnętrz.

We wnętrzach dominowały gład-
kie, szklane i betonowe powierzch-
nie, które nie zostały zrównoważo-
ne przez zastosowanie miękkich 
materiałów. W efekcie powstało 
nieodpowiednie środowisko aku-
styczne, które utrudniało wszyst-
kim pracę. Inwestor potrzebował 
systemu, który będzie można 
szybko zainstalować, ale o naj-
lepszych właściwościach pochła-
niania dźwięku. Najlepszym roz-
wiązaniem okazały się akustyczne 
sufity wyspowe, które w znacznym 
stopniu obniżyły poziom hałasu w 
pomieszczeniach.

- Oczywiście, gdyby już podczas 
planowania wnętrz uwzględniono 

potrzebę ukształtowania odpo-
wiedniej akustyki, inwestor miał-
by większą dowolność w wyborze 
systemu, uniknąłby również skarg 
ze strony pracowników - pod-
kreśla Concept Developer, Jonas 
Christensson. Dostosowanie sys-
temu pochłaniającego dźwięk do 
urządzonych już pomieszczeń jest 
zawsze droższe, niż planowanie i 
montaż tych systemów przed odda-
niem obiektu do użytku. Nie docho-
dzi również do przerw w pracy. 

- Zrób to dobrze od początku i 
wybierz odpowiednie systemy w 
fazie projektowania budynku – oto 
moja rada!

jedno z rozwiązań :baffle akustyczne nie zmniejszają efektywności 
działania stropu chłodzącego (biuro firmy Waterschap Rivierenland).
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Nie ma rzeczy  
niemożliwych 

Czasami materiały 
dźwiękochłonne muszą 
być zainstalowane po 
wykończeniu wnętrza 

Rozwiązanie ecophon 

ecophon master Solo S
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Poszczególne piętra budynku 
oświetlono różnymi kolora-
mi światła, które swobod-

nie przelewa się przez szklane 
powierzchnie na zewnątrz budynku. 
W budynku biurowym w Coburg w 
centralnych Niemczech zadbano nie 
tylko o stronę wizualną projektu, ale 
również o funkcjonalność wnętrz. 
Temperatura w pomieszczeniach jest 
kontrolowana przy pomocy stro-
pów chłodzących, a akustyka przez 
pochłaniające dźwięk baffle. 

I tak nowy biurowiec SÜC stał 
się charakterystycznym elementem 

miasta. 1700 energooszczędnych 
diod rozświetla wnętrze i otocze-
nie. Kolory można zestawiać w 
różnorodny sposób, podkreślając 
w ten sposób różne wydarzenia w 
firmie lub mieście. Skąd ten nacisk 
na światło? W tym budynku swoją 
siedzibę ma SÜC (Städtische Über-
landwerke Coburg GmbH) oraz 
spółka córka tego przedsiębiorstwa, 
która dostarcza energię elektryczną, 
gaz, wodę i ogrzewanie do miasta 
Coburg oraz jego okolic.

Światło i przestrzeń – na nich 
skoncentrował się projektant przy 

urządzaniu wnętrz, nie zapominając 
jednak o potrzebach użytkowników. 
Dzięki szklanym ścianom większość 
pracowników ma ze sobą kontakt 
wzrokowy, co ułatwia komunikację. 
Pomieszczenia są jasne i przestron-
ne, a zaplanowano je tak, by mogły 
sprostać potrzebom rozwijającej się 
firmy. 

Pochłanianie dźwięku a stropy 
chłodzące

Surowy styl wnętrz, z zastosowa-
niem głównie twardych, gładkich 

materiałów, nie sprzyja zwykle 
dobrej akustyce. Podobnie jest z 
stropami chłodzącymi, które kon-
trolują temperaturę we wnętrzu, ale 
uniemożliwiają montaż standardo-
wego sufitu akustycznego. 

Baffle akustyczne rozwiązały ten 
problem – posiadają dużą powierzch-
nię pochłaniania, ale zasłaniają sufit 
w minimalnym stopniu. W salach 
konferencyjnych i stołówce zasto-
sowano dodatkowo dźwiękochłonne 
panele ścienne. ■

Architektura wnętrza, która 
wychodzi na zewnątrz

Oświetlony biurowiec SÜC stał się nowym punktem orientacyjnym w Coburg, ciesząc oczy  
pracowników i mieszkańców miasta.
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Pochłaniające dźwięk baffle zapewniły korzystne warunki 
akustyczne w pomieszczeniach ze stropem chłodzącym 

Umieszczone w stropie 
przewody ze schłodzoną wodą 
emitują chłodne powietrze do 
pomieszczeń biurowych podczas 
letnich miesięcy i tworzą 
sprzyjający klimat pracy.

Hartmut Schütz, architekt 
prowadzący, był obecny 
podczas całego procesu 
powstawania budynku. Zwrócił 
się również do akustyka, który 
na podstawie pomiarów i analiz 
określił, jakie materiały 
powinny być zastosowane. 

Parter biurowca

Architekt 

Hartmut Schütz
Stefan Schneidawind

Rozwiązania akustyczne ecophon

Baffle ecophon

Fo
to

: K
la

us
 W

öh
ne

r



14

Specjaliści z firmy Ecophon, lide-
ra branży akustycznych sufitów 
podwieszanych i paneli ściennych, 
byli jednymi z prelegentów tego-
rocznej konferencji akustycznej 
„Acoustic’08”,  (29.06.2008 – 
04.07.2008). To ogromne przedsię-
wzięcie, odbywające się w centrum 
konferencyjnym Palais des Congrès 
w Paryżu, było w sumie zestawie-
niem sześciu różnych wydarzeń 
branży akustyki wnętrz.

Przeszło 4000 uczestników 
wysłuchało ponad 3500 prezentacji 
podzielonych na 265 sesji. Poruszo-
no wszystkie tematy z zakresu aku-
styki: od akustyki wnętrz po akusty-
kę podwodną.  Firmy działające w 
branży akustycznej pokazały swoje 
produkty min. narzędzia do pomia-
rów, oprogramowania, materiały 
budowlane kształtujące akustykę 
wnętrza i wiele innych.

 

Kolejna wielka konferencja tego 
typu to Internoise, która odbędzie 
się w Szanghaju między 26-29 
października 2008 oraz Euronoise, 
która odbędzie się w Edynburgu 
między 26-28 października 2009.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć 
więcej o tym, co wydarzyło się na 
Acoustic’08 odwiedź stronę www.
acousticbulletin.com/EN/.

Holender marc janssen z firmy ecophon podkreślał podczas jednej z 
sesji, że szpitale ciągle buduje się bez dbałości o akustykę wnętrz. 
Badania jednoznacznie wskazują, że hałas wywiera negatywny 
wpływ na efektywność pracy personelu i rekonwalescencję 
pacjentów. Zastosowanie odpowiednich materiałów 
dźwiękochłonnych i poprawa akustyki sprzyja polepszeniu 
samopoczucia pacjentów i personelu. Decyzje, które podejmujemy 
przy budowie szpitali są decyzjami na lata- mówi marc janssen. 
Szpitale zbudowane dzisiaj będą funkcjonować przez najbliższe 40 lat.

Pierre Chigot z francuskiego oddziału ecophon uważa, że teraz można 
przeprowadzić dokładne badania środowiska akustycznego w 
otwartej przestrzeni biurowej. Najnowsze parametry, takie jak Dl2 
(opisuje w jaki sposób dźwięk zanika we wnętrzu wraz z oddalaniem 
się od jego źródła) oraz Dlf (opisuje stopień wzmocnienia dźwięku 
przez pomieszczenie w różnych jego miejscach) to ważne narzędzia 
dzisiejszej akustyki wnętrz w pomieszczeniach biurowych. W ten 
sposób można dokładnie określić, jakie rozwiązania akustyczne są 
optymalne, jaki zachować odstęp między stanowiskami pracy, gdzie 
umieścić dodatkowe materiały dźwiękochłonne czy ekrany itd.
    - Niestety nadal nie ma norm akustycznych, które zebrałyby tę 
wiedzę - mówi Pierre Chigot, na szczęście jednak rozpoczęły się prace 
nad stworzeniem międzynarodowej normy ISO dotyczącej 
pomieszczeń o planie otwartym. (ISO/CD 3382-3 Acoustic - 
measurement of room acoustic parameters – Part 3: Open plan spaces).

Największa konferencja 
akustyczna 

Foto: Jeff Faraday
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Znany klub piłkarski, Manchester 
United, postanowił rozbudować 
zaplecze restauracyjno-konferen-
cyjne na terenie stadionu Old Traf-
ford. Budynki zbudowane na planie 
kwadratu umieszczono w rogach 
stadionu. Zamierzano stworzyć 
jasne i przestronne pomieszczenia, 
z widokiem na murawę boiska. 
Aby spełnić wymagania związane 
z akustyką wnętrz oraz połączyć roz-
wiązania akustyczne z efektownymi 
instalacjami oświetleniowymi, wen-
tylacyjnymi i chłodzącymi, zdecy-

dowano się na dobrze sprawdzone, 
standardowe rozwiązania – sufity 
akustyczne. 

„- Najbardziej kłopotliwym ele-
mentem projektu było spełnienie 
wymogów estetycznych wnętrz, 
ponieważ cała fasada zbudowana 
jest z elementów szklanych, co z 
kolei wymaga odpowiednich syste-
mów wentylacyjnych”.  - Podkreśla 
główny architekt Campell Dickie 
z biura architektonicznego Miller 
Partnership z Glasgow. Rury, urzą-
dzenia wentylacyjne oraz przegrody 

chłodzące zostały umieszczone nad 
wyspami sufitowymi, które stały się 
interesującym elementem wystroju 
wnętrz. 

Akustyczne sufity wyspowe          
w Old Trafford

„Zdecydowaliśmy się na rozbu-
dowę kompleksu należącego do 
stadionu, aby uzyskać więcej 
przestrzeni na potrzeby repre-
zentacyjne: organizowanie spo-
tkań, wydarzeń medialnych” 
mówi główny architekt i „mózg” 
techniczny projektu, Campbell 
Dickie z firmy miller Partnership. 
„Na współpracę z ecophon zde-
cydowaliśmy się ze względu na 
fachowe doradztwo przy wybo-
rze, projektowaniu i montażu 
systemów akustycznych”.

Restauracja z przeszkloną, wygiętą po łuku ścianą zapewnia wszystkim gościom wspaniały widok na 
murawę boiska. Obniżone sufity akustyczne ukrywają instalacje techniczne i modelują środowisko 
akustyczne wnętrza. 

Architekt 

miller Partnership, glasgow

Rozwiązania ecophon

ecophon focus e
ecophon focus Quadro e
ecophon focus S-line e
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Dźwiękochłonne sufity wyspowe są jednym 
ze sposobów na poprawienie środowiska 
akustycznego pomieszczeń na planie 
otwartym, gdzie ludzie pracują                         
i komunikują się. To rozwiązanie zapewnia 
odpowiedni stopień pochłaniania 
dźwięku dokładnie tam, gdzie to potrzebne. 
Jednak w większości przypadków najlepszym 
wyborem jest pełny sufit akustyczny o 
najwyższej (A) klasie pochłaniania dźwięku. 

W pomieszczeniach na pla-
nie otwartym, takich jak 
biura, sale szkolne, przy-

chodnie lekarskie, czy restauracje, 
wymagane jest stworzenie prywat-
ności, dzięki której ludzie mogą 
bez przeszkód wykonywać swoje 
zadania. 

 Przy pomocy sufitów wyspo-
wych można stworzyć „wnętrze we 
wnętrzu” i obniżyć poziom niepożą-
danych dźwięków dochodzących np. 

z innych stanowisk pracy. Zmniej-
sza się także rozchodzenie dźwię-
ków pochodzących ze stanowiska 
wyposażonego w akustyczny sufit 
wyspowy.

Rozwiązanie dla pomieszczeń, 
gdzie montaż pełnego sufitu nie 
jest możliwy. 

W niektórych pomieszczeniach, ze 
względu na zabytkowy charakter 

obiektu, ozdobne stiuki czy szkla-
ne stropy, montaż sufitu od ściany 
do ściany nie jest możliwy. Można 
wtedy zastosować akustyczne sufity 
wyspowe w połączeniu z dźwię-
kochłonnymi panelami ściennymi. 
Panele ścienne zlikwidują zjawisko 
echa, powstającego przed odbijanie 
się dźwięku od przeciwległych ścian, 
które nie są wyposażone w dosta-
teczną ilość elementów rozpraszają-
cych (meble, półki z książkami).

Akustyczne sufity wyspowe 
mogą także poprawić akustykę 
wnętrz wyposażonych w sufity o 
niższej klasie pochłaniania dźwięku  
(B lub C). ■

Nie możNa już st wierdzić,  
że akust yki Nie da się poprawić 
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Istnieje szereg rozwiązań, które 
można zastosować w pomiesz-
czeniach, gdzie z różnych powo-
dów montaż pełnego sufitu pod-
wieszanego nie jest możliwy, lub 
gdzie istnieje potrzeba zwiększe-
nia ilości materiałów dźwięko-
chłonnych.
 Nowość na rynku, ecophon 
master Solo S to pojedynczy 
panel dźwiękochłonny moco-
wany do sufitu przy pomocy este-
tycznych wieszaków linkowych. 
master Solo S występuje w 
dwóch formatach.
 Sufity wyspowe mogą być w 
różny sposób oświetlane, odbija-
jąc światło od niemal zupełnie 
gładkiej powierzchni Akutex™ fT.   
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Akustyczne sufity 
wyspowe – gdzie 
są najbardziej 
potrzebne? 

1. Otwarta powierzchnia biurowa z 
miejscem spotkań.
By zachować swobodę rozmowy i nie 
przeszkadzać innym, często wskazane 
jest zastosowanie dodatkowych 
materiałów dźwiękochłonnych. 

2. Sale do nauki/pracy w grupach.
Coraz popularniejszą metodą nauki jest 
praca w grupach. montaż sufitów 
wyspowych pochłaniających dźwięk 
umożliwi sprawny przebieg zajęć.
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3. galerie handlowe na planie 
otwartym.
Sufity wyspowe mogą tu służyć do 
wydzielenia poszczególnych sklepów 
lub stoisk i stworzenia sprzyjających 
warunków do robienia zakupów. 

5. Izby przyjęć.
W izbach przyjęć rozmowy oraz 
dzwoniące telefony przeszkadzają w 
skoncentrowaniu się na pracy. 
Akustyczne sufitu wyspowe umożliwią 
obniżenie poziomu dźwięku.

4. Restauracje.
W restauracjach i kawiarniach bardzo 
często panuje nieprzyjemny szum. jeśli 
montaż pełnego sufitu o najwyższej 
klasie pochłaniania dźwięku nie jest 
możliwy, sufity wyspowe lub baffle 
stworzą  środowisko przyjazne 
zarówno dla gości, jak i personelu. 
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Szkolna stołówka w jednej z biedniejszych dzielnic szwedzkiego 
miasta Malmö od dłuższego czasu była w złym stanie, w dużej 
mierze w wyniku stopniowej dewastacji przez uczniów. Nowa 
koncepcja zakładała stworzenie nowoczesnego, ale przyjaznego 
wnętrza, w którym uczniowie będą się dobrze i bezpiecznie czuli. 
Podczas remontu największy nacisk położono na dźwięk, 
oświetlenie oraz estetykę tego pomieszczenia. Po 
prawie dwóch latach po remoncie, stołówka na 
300 osób jest nadal w idealnym stanie. 
 Oto dowód, że w aranżację wnętrza warto 
inwestować. To wnętrze jest po prostu zbyt 

ładne, aby je niszczyć. 

To do tej szkoły uczęszczał kie-
dyś Zlatan Ibrahimović, piłkarz 
światowej klasy, który obecnie 
gra we włoskim Inter Mediolan i 
bierze udział w rozgrywkach klasy 
A. Szkoła imienia Vernera Rydén 
została wybudowana na począt-
ku lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia i to na niej skupiły się 
akty wandalizmu jako rezultaty 
podziałów narodowych i poczucia 
wyobcowania. Miejscem wyjątko-
wo zniszczonym stała się stołówka 

– głośne, źle oświetlone pomieszcze-
nie, wykończone w nieatrakcyjny 
sposób. Nic dziwnego, że nic nie 
powstrzymywało uczniów przed jej 
zdemolowaniem - brzydkie wnętrze 
nie wzbudzało szacunku.

Zrównoważone projektowanie 
(„sustainable design”)
Dzisiaj już nikt nie pamięta starej 
stołówki i wszystko wygląda inaczej. 
Pomieszczenie zostało przebudowa-
ne i wyposażone w sufit akustyczny 
najwyższej klasy. Oświetlenie zosta-
ło wbudowane w sufit w formie dol-
nych opraw oświetleniowych oraz 
dużych kofrów, dających efekt 
naturalnego światła i wykonanych 
z materiałów dźwiękochłonnych. 
Nowy, atrakcyjny wygląd stołów-
ki sprawił, że stała się miejscem 
wielofunkcyjnym, wykorzysty-
wanym nie tylko podczas przerw 
obiadowych. Ekrany pochłaniają-
ce dźwięk dzielą pomieszczenie 
na mniejsze powierzchnie, gdzie 

Uczniowie mogą rozmawiać i spo-
żywać posiłki w mniejszych gru-
pach. Pomyślano również o hałasie, 
który powstaje przy odstawianiu 
tacek i, by go ograniczyć, zainstalo-
wano dźwiękochłonne panele ścien-
ne. Blaty stołów są wykończone 
miękką powłoką, która eliminuje 
odgłosy uderzeń talerzy czy sztuć-
ców. Podłogę pokryto gumowaną 
wykładziną. Ściany pomalowano na 
jasne kolory i udekorowano nowo-
czesnymi wzorami. 

Nowa aranżacja była kosztowna, 
ale w dłuższej perspektywie oka-
zała się trafnym i ekonomicznym 
wyborem. Uczniowie szanują nowe 
wnętrze i nie niszczą go, pomimo, że 
spędzają w nim dużo więcej czasu 

Piękne wnętrze hamuje agresję
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„moim zdaniem, żeby stworzyć 
pomieszczenie pod każdym 
względem perfekcyjne, należy 
już na samym początku zatrud-
nić zespół składający się z archi-
tekta, akustyka i elektryka” - 
podkreśla architekt wnętrz Brit-
ta Kruuse. – „Koncentrujemy się 
na oświetleniu, akustyce i kolo-
rystyce wnętrz, umeblowaniu 
oraz innych detalach wystroju”
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Architekt 

jeanette joberg Treble-Read, 
Qspace, malmö

Rozwiązania ecophon

ecophon light Coffer
ecophon master focus S-line

mocne wzory i żywe kolory 
wnętrza nadają temu 
pomieszczeniu charakter. Sufit 
akustyczny został wyposażony 
w efektowne dolne oprawy 
oświetleniowe.

Cztery duże kofry świetlne wykonane z materiałów absorbujących dźwięk (4 800 X 2 400 mm) dominują 
w suficie akustycznym i systemie oświetlenia stołówki. Aby zmieniać kolor oświetlenia z okazji świąt czy 
tygodni tematycznych, które są tradycją tej szkoły, wystarczy przyłożyć barwne, plastikowe płytki. 

niż przed remontem. Według kadry 
nauczycielskiej i personelu stołówki 
uczniowie zachowują się teraz zde-
cydowanie ciszej. Zrównoważone 
projektowanie (sustainable design) 

- tworzenie wnętrz z uwzględnieniem 
potrzeb użytkowników, dbałością 
o środowisko, jakość i bezpieczeń-
stwo materiałów - przyniosło tutaj 
wyraźne efekty. Stołówka funkcjo-
nuje od 2 lat, bez straty na swojej 
atrakcyjności. ■
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Projektowanie otwartych przestrze-
ni biurowych wciąż wzbudza wiele 
kontrowersji, zwłaszcza jeśli chodzi 
o rozchodzenie się dźwięku. Kursy 
organizowane dzięki współpracy 
Ecophon z Szwedzkim Stowarzy-
szeniem Architektów cieszą się 
wielkim zainteresowaniem, a brak 
wolnych miejsc na kolejnych semi-
nariach wskazuje na rosnące zain-
teresowanie architektów kwestią 
akustyki wnętrz. Uczestnicy semina-
rium przytakują, gdy słuchają opo-
wieści Jonasa Christenssona o tym, 
jak zwykle wygląda projektowanie 
pomieszczeń biurowych. Projektan-
ci wiedzą z własnego doświadczenia, 
jakie są wymagania inwestorów co 
do biur: efektywnie zagospodaro-
wania powierzchnia, łatwość ewen-
tualnej rearanżacji przestrzeni w 
przyszłości i, oczywiście, otwarta 
przestrzeń biurowa. 

Jednocześnie architekci wiedzą, 
jak trudna jest kontrola rozchodze-
nia się dźwięku w otwartej prze-

strzeni biurowej, zwłaszcza, jeśli 
się weźmie pod uwagę panującą 
obecnie modę na gładkie, twarde 
materiały wykończeniowe.

Podczas seminarium przekazy-
wana jest wiedza na temat akustyki 
wnętrz i działania słuchu. Po raz 
pierwszy seminarium odbyło się 
wiosną.

„Seminaria cieszą się ogrom-
ną popularnością” - potwierdza 
Szwedzkie Stowarzyszenie Archi-
tektów. – „Na każdym z kursów 
mamy komplet uczestników”. Sto-
warzyszenie jest współorganizato-
rem seminariów i, poprzez swoją 
stronę internetową, administratorem 
zgłoszeń. 

Skupiamy się na praktycznych 
rozwiązaniach

Seminarium jest prowadzone przez 
Jonasa Christenssona, concept deve-
lopera. Opowiada, jak funkcjonuje 
słuch, dlaczego odbieramy dźwięki 

w taki a nie inny sposób i o czym 
należy pamiętać przy projektowa-
niu wnętrz biurowych. Jednocze-
śnie obala też głęboko zakorzenione 
mity, takie jak np. ten, że to ekrany 
między stanowiskami pracy wystar-
czą do obniżenia hałasu. Owszem, 
spełniają ważną funkcję, ale ich 
działanie powinno być uzupełnio-
ne poprzez zastosowanie dźwięko-
chłonnych sufitów. 

„Zawsze myślałem, że wystarczy 
zastosować ekrany!” - przyznaje 
jeden z architektów zaraz po semi-
narium. - Coraz częściej wymaga 
się elastyczności w rearanżacji 
pomieszczeń, co oznacza, że biuro 
komórkowe może stać się częścią 
dużej sali konferencyjnej - przypo-
mina Jonas Christensson i udziela 
wskazówek, że najlepszym i naj-
bardziej przyszłościowym rozwią-
zaniem jest wybieranie za każdym 
razem sufitów akustycznych o wyso-
kiej klasie pochłaniania dźwięku. 
Zostaje również dokładnie wyja-

śnione zjawisko pogłosu. Bardzo 
ważną okazała się informacja, że 
czas pogłosu to tylko jeden z wielu 
parametrów opisujących akustykę 
wnętrza. Co najmniej równie ważne 
jest wzięcie pod uwagę, że w biurze 
są stałe źródła dźwięku, którymi 
należy się zająć w celu poprawy 
akustyki wnętrza.

Ousmane Diawara z firmy Comar 
Projektering dzięki kursowi zrozu-
miała lepiej, jak ważna jest odpo-
wiednia akustyka pomieszczeń.

 - „Teraz zdaję sobie sprawę z 
tego, jak ważny jest odpowiedni 
poziom dźwięku, aby zachować 
nasze dobre samopoczucie.”

Kursy akustyki pomieszczeń biurowych 
dla architektów 

Powrót do szkolnych ławek, by poszerzyć wiedzę z zakresu akustyki wnętrz biurowych. jonas Christensson – popularny 
wykładowca seminariów 
akustycznych.



Experience 
the sound

of Room Acoustic Comfort™

If you are not happy with your sound environment, you 
should insist on some positive changes. 

We perceive our surroundings with the help of our five 
senses. One of these is hearing. Historically, our hearing 

was adapted to a life without walls, floors and ceilings, 
and this essentially works the same way today. Creating a 
pleasant sound environment in rooms is vital if we are to 
function well and remain well-balanced individuals.

Make demands of your sound environment!
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„Percepcja dźwięku jest zjawiskiem 
bardzo złożonym”, twierdzi szwedzki 
akustyk, dr. Erling Nilsson. Dlatego też 
próbując opisać dźwięk należy użyć wielu 
różnych parametrów – ograniczenie się do 
czasu pogłosu nie pozwala na 
pełne oddanie charakteru 
akustycznego wnętrza.

Nowe spojrzenie na akustykę 
wnętrz, jako interakcję 
pomiędzy pomieszcze-

niem, jego użytkownikami i 
prowadzoną przez nich działalnością, 
sformułowane przez akustyka 
Erlinga Nilssona i concept devel-
opera Carstena Svenssona zostało 
określone terminem Room Acoustic 
Comfort™.  We wnętrzach gdzie 
podstawową funkcją jest komuni-
kacja, ważne jest aby dobrze słyszeć 
i być słyszanym. W przedszkolach 
z reguły należy walczyć z bardzo 
wysokim poziomem dźwięku, a w 
biurach otwartych istotne jest, aby 

ograniczyć rozprzestrzenianie się 
dźwięku tak, by różne grupy osób  
nie przeszkadzały sobie wzajem-
nie. Takie przykłady można by 
mnożyć.

Wielkość i kształt pomieszczeń, 
materiały zastosowane do wykoń-
czenia powierzchni, czy też elemen-
ty wystroju wnętrz mają wpływ na 
to, jak odbierany będzie dźwięk w 
pomieszczeniach. Dobrze przemy-
ślane rozwiązania akustyczne muszą 
być zoptymalizowane pod kątem 
podstawowej funkcji pomieszcze-
nia. Materiały dźwiękochłonne o 
najwyższej klasie pochłaniania (kla-

sa A) są efektywnym narzędziem 
kształtowania komfortu dźwiękowe-
go w pomieszczeniach, w których 
spotykają i komunikują się ludzie. 
Biura, sale lekcyjne i przedszkolne, 
pomieszczenia szpitalne, korytarze, 
stołówki i restauracje – to niektó-
re przykłady miejsc, w których 
powinno się dbać o odpowiednią 
akustykę!

Czas pogłosu to nie wszystko

Czas pogłosu jest najczęściej uży-
wanym parametrem do opisu aku-
styki wnętrz. Określa on jak szybko 

Akust ykA wnętrz w t woich rękAch!

Akustyk erling Nilsson (z lewej) i 
concept developer Carsten 
Svensson z firmy ecophon 
wiedzą, jakiej akustyki należy 
oczekiwać w pomieszczeniach. 
Dzięki swoim nowym 
spostrzeżeniom doradzają jak 
najlepiej kształtować akustykę 
wnętrz. Twierdzą, że 
zastosowanie efektywnych 
absorberów dźwięku wpływa 
korzystnie na środowisko 
akustyczne większości 
pomieszczeń.
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dźwięk zanika we wnętrzu po wyłą-
czeniu jego źródła, tłumaczy Erling 
Nilsson. Innymi parametrami są 
przejrzystość mowy, wzmocnienie 
(dźwięku przez pomieszczenie) czy 
zanik przestrzenny dźwięku (wraz z 
odległością od źródła). Pomierzone 
wartości tych trzech parametrów 
mogą się znacząco różnić we wnę-
trzach o podobnym czasie pogłosu. 
Zastosowanie materiałów dźwię-
kochłonnych w klasie A wpływa 
korzystnie na wartości wszystkich 
tych parametrów.

Pogłos.  Pomiar czasu pogłosu to 
dobry sposób, aby ocenić jak dłu-
go dźwięk odbijający się pomiędzy 
twardymi powierzchniami i generu-
jący tym samym hałas pogłosowy 
wybrzmiewa w pomieszczeniu. Sil-
ny pogłos jest zazwyczaj uciążliwy 
zarówno dla mówców, jak i dla słu-
chaczy. Nie umeblowane pomiesz-
czenie o twardych powierzchniach, 
jak np. kościół odbierane jest zawsze 

jako bardziej pogłosowe niż wypeł-
niony meblami pokój dzienny. W 
niektórych pomieszczeniach, jak 
sale koncertowe, pożądany jest 
pewien pogłos, a jego siła i barwa 
powinna być dostosowana do rodza-
ju muzyki. Czas pogłosu mierzony 
jest w sekundach i definiuje się go 
jako czas potrzebny, aby poziom 
dźwięku w pomieszczeniu opadł o 
60 dB po wyłączeniu jego źródła.

Przejrzystość mowy. To, w jakim 
stopniu słuchacz rozumie mówcę 
jest niezwykle ważne w przypad-
ku pomieszczeń przeznaczonych 
do komunikacji werbalnej, takich 
jak np. sale lekcyjne. Silny dźwięk 
bezpośredni oraz wczesne odbicia 
(docierające do słuchacza z opóźnie-
niem nie większym niż 50ms) polep-
szają przejrzystość mowy, natomiast 
wysoki poziom tła akustycznego, 
pogłos i echo ją zniekształcają. 
Przejrzystość Mowy (C50, dB) i 
Współczynnik Zrozumiałości Mowy 

(STI) są parametrami określającymi 
jakość przekazu słownego.

Głośność. Głośność (subiektywne 
wrażenie słychacza) jest związana 
z parametrami: Poziom Dźwięku 
(SPL, dB) i Wzmocnienie (G, dB). 
Wzmocnienie określa, w jakim stop-
niu pomieszczenie, dzięki wewnętrz-
nym odbiciom, wzmacnia genero-
wany w nim dźwięk.  Pomieszczenia 
z dużą ilością materiałów dźwię-
kochłonnych (o dużej chłonności 
akustycznej) odbijają dźwięki w 
mniejszym stopniu i dzięki temu 
są cichsze.

Zanik przestrzenny dźwięku. W 
celu oceny rozchodzenia się dźwię-
ku w pomieszczeniu, mierzy się 
Zanik Dźwięku wraz z podwoje-
niem odległości (DL2, dB) oraz o 
parametr DLf (dB), który mierzy 
stopień wzmocnienia dźwięku przez 
pomieszczenie w różnych jego miej-
scach. Te dwa parametry mogą być 
jeszcze uzupełnione przez Klasę 
Artykulacji Mowy (AC) – para-
metr mówiący jak skutecznie sufit 
w połączeniu z pionowym ekranem 
ogranicza propagację dźwięku w 
pomieszczeniu.

Erling Nilsson podkreśla, że czas 
pogłosu ma bardzo ważnych „kuzy-
nów”, o których nie można zapomi-
nać ustalając wymagania odnośnie 
środowiska akustycznego człowieka. 
Środowiska, w którym ma on pozo-
stać sprawny i zdrowy.

Absorbery dźwięku wszystko 
załatwiają

„Ta nowa wiedza ułatwia architek-
tom, użytkownikom czy inwesto-

rom sprecyzowanie ich oczekiwań 
względem akustyki wnętrz” – uważa 
Carsten Svensson, concept deve-
loper w firmie Ecophon. Akustyka 
wnętrz może być łatwo dopasowana 
do funkcji pomieszczenia. Chcesz 
obniżyć poziom natężenia dźwięku 
oraz stres z tym związany? Chcesz 
ułatwić swoim pracownikom wza-
jemną komunikację? Chcesz ułatwić 
im koncentrację?

„Bardzo ważne jest, aby właści-
ciele nieruchomości oraz architek-
ci zastanowili się, w jaki sposób 
pomieszczenia będą użytkowane, 
ponieważ nie ma uniwersalnych 
pomieszczeń i nie ma uniwersalnej 
ich akustyki. Poziom dźwięku może 
być obniżony we wnętrzu dzięki 
umiejętnej adaptacji akustycznej. 
Jeśli pożądana jest dobra komu-
nikacja werbalna należy stosować 
odpowiednie parametry. Czas pogło-
su nie wystarczy do pełnego opisu 
środowiska akustycznego”. 

Według Carstena Svenssona, 
użycie materiałów dźwiękochłon-
nych nie tylko skraca czas pogłosu 
w pomieszczeniu, ale zmienia cał-
kowicie jego akustyczny charakter. 
Poprawi się zrozumiałość mowy, 
zmniejszy poziom hałasu i jego 
zasięg.

To kompleksowe podejście nazy-
wamy Room Acoustic Comfort™, 
podsumowuje Carsten Svensson. 
Skontaktuj się z nami, pracownikami 
firmy Ecophon, jeżeli chcesz dowie-
dzieć się jak zbudować komfort aku-
styczny wnętrz lub odwiedź stronę 
www.acousticbulletin.com. ■

Różne typy pomieszczeń muszą mieć akustykę dostosowaną do ich przeznaczenia, tak by przebywający w nich ludzie mogli sprawnie 
funkcjonować i dobrze się czuć. efektywne absorbery dźwięku (klasa dźwiękochłonności A) wpływają pozytywnie na wiele parametrów 
akustycznych wnętrza i są przez to doskonałym narzędziem do kształtowania komfortu akustycznego.

Przejrzystość mowy. Dźwięk bezpośredni (kolor czerwony) dociera 
do słuchacza najszybciej, a w ciągu następnych 50 ms docierają tzw. 
wczesne odbicia (kolor zielony) zlewające się z dźwiękiem 
bezpośrednim i wzmacniające go. Wczesne odbicia wzmacniają 
przejrzystość mowy, podczas gdy odbicia docierające później (kolor 
niebieski) tworzą pogłos zacierający ją.

Foto: Per Ågren Foto: Mikael Lundgren Foto: Georg van der Weyden
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Nowe biuro firmy H&M to wielkie 
przedsięwzięcie tego międzynarodowego 
koncernu odzieżowego. W nowej siedzibie 
starano się uzyskać jak najwięcej otwartej 
przestrzeni. Zwraca uwagę także ilość 
nowoczesnych materiałów użytych przy 
budowie i wykończeniu budynku - 
trwałych i łatwych w 
utrzymaniu, ale o twardej 
powierzchni. Z akustycznego 
punktu widzenia taka kombinacja 
to duże wyzwanie, które
potraktowano poważnie.

Do recepcji, gdzie można się 
dostać za pomocą rucho-
mych schodów, przez 

olbrzymie okna wpada dużo światła. 
Piętro niżej, z wejściem od strony 
ulicy, znajduje się sklep H&M (jak-
żeby inaczej!).

Nowy biurowiec tego gigan-
ta mody znajduje się w centrum 
Sztokholmu i jest o wiele bardziej 

przestrzenny niż poprzednie lokale 
zajmowane przez firmę.

Poprzednia siedziba nie podkre-
ślała stylu firmy – nowoczesności 
i otwartości.

To tutaj mamy otwartą przestrzeń, 
która utożsamiana jest ze stylem  
H&M, stymuluje nowe pomy-
sły, ułatwia kreatywne myślenie i 
komunikację.

- Moda to efekt pracy zespołowej, 
dlatego biuro komórkowe nie wcho-
dziło w grę, mówi Lars Kyringer, 
zarządzający nieruchomością ze 
strony koncernu H&M.

miejsce pracy dla 900 osób

Biurowiec jest miejscem pracy około 
900 osób, z czego mniej więcej 500 

osób zatrudnionych jest w Dziale 
Zakupów. W budynku swoją siedzibę 
ma też zarząd koncernu, jak również 
dział reklamy i wystroju wnętrz. 

Wybór materiałów wykończe-
niowych był zgodny z aktualnymi 
trendami, to kombinacja szklanych 
powierzchni, kamienia i metalu.

„Inteligentne, ładne i  funkcjonal-
ne rozwiązanie budowlane” – pod-

H&M ot wiera
nowe biuro główne

Dla architekta johana linnrosa 
rzeczą oczywistą jest branie pod 
uwagę walorów akustycznych 
pomieszczeń już w początkowej 
fazie projektowania budynku.
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sumowuje Lars Kyringer.
Twarde materiały w połączeniu 

z dużą otwartą przestrzenią to duże 
wyzwanie pod względem akustyki 
wnętrz.

Takie połączenie zwiastuje 
poważne problemy z pogłosem 
oraz odgłosem kroków, które mogą 
przeszkadzać w pracy oraz zakłócać 
komunikację.

„Przynajmniej o akustykę nie 
musieliśmy się martwić”

- mówi Lars Kyringer oraz achitekt 
Johan Linnros z firmy Reflex Arki-
tekter. Kwestia akustyki wnętrz 
została wzięta pod uwagę już w 
początkowej fazie planowania 
budynku.

„W całym budynku zainstalowano 
sufity akustyczne”, opowiada Johan 
Linnros, „a każde miejsce pracy 
wyposażone jest w ekran pochła-
niający dźwięk. Wszystkie przejścia 
pokryte są chodnikami, a większość 
okien wyposażono w materiałowe 
rolety”. Poza tym znajduje się tutaj 
mnóstwo innych tkanin – w końcu 
to firma odzieżowa.

„Tekstylia pochłaniają dźwięk! 
Prawdopodobnie dlatego też naj-
mniej przejmowaliśmy się są pro-
blemem akustyki wnętrz”, podsu-
mowuje Johan Linnors.

Kilka budynków – jedno biuro

Główny biurowiec składa się z wielu 
budynków, połączonych przy pomo-

cy szkła. Wewnętrzne atrium to ser-
ce budynku, przestronne miejsce 
spotkań, w którym mieści się restau-
racja, kawiarnia i recepcja. 

Swój pierwszy sklep firma, którą 
dziś znamy jako H&M, otworzyła w 
1959 roku. Dzisiaj szwedzki gigant 
mody jest obecny w 29 krajach i 
zatrudnia 68 000 pracowników.

Nowa siedziba została oddana do 
użytku na początku tego roku.

- To największy projekt, jaki 
dotychczas podjęło nasze przedsię-
biorstwo. ■

Architekt 

johan linnros, Reflex Arkitekter, 
Sztockholm

Rozwiązania ecophon

ecophon focus Dg
ecophon focus A
ecophon Hygiene Performance
ecophon Industry modus (czarny)

małe pomieszczenia biurowe 
nigdy nie sprawdziłyby się w 
H&m, gdzie podstawą jest praca 
zespołowa. Sufity akustyczne, 
ekrany i wykładzina 
ograniczają rozprzestrzenianie 
się dźwięku i zwiększają 
przejrzystość mowy.

Wrażenie otwartej przestrzeni 
uzyskano dzięki licznym 
przeszkleniom.
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Płyty Abby i samochody Volvo 
to niewątpliwy sukces ekspor-
towy Szwecji.  Mniej znane są 

szwedzkie osiągnięciach z dziedzi-
ny akustyki wnętrz, które wywarły 
wpływ na powstające w wielu kra-
jach normy akustyczne.

Do tych osiągnięć należą między 
innymi klasy akustyczne budynków, 
klasyfikacja materiałów dźwięko-
chłonnych, euronorma EN 123456 
(akustyka wnętrz – norma pomiaro-
wa) a także europejska norma doty-
cząca dźwięków uderzeniowych.

Leif Åkerlöf wice-prezes i kon-
sultant akustyczny pracuje od 1972 
roku firmie, która dzisiaj nazywa się 
ÅF Ingemansson i jest czołowym w 
całej Skandynawii biurem dorad-
czym w zakresie akustyki i wibro-
akustyki. Leif jest pewny swego:

- Może trochę zadzieram nosa, ale 

uważam, że Szwecja jest w wiodą-
cym krajem w tej dziedzinie.

Nowa norma dla pomieszczeń 
typu open space

Właśnie teraz trwają prace nad 
ISO 3382-3 mówiącą, w jaki spo-
sób należy mierzyć parametry aku-
styki wnętrz w pomieszczeniach o 
otwartym planie.

„Problemy akustyczne z pomiesz-
czeniami o dużej powierzchni (jak 
np. biura otwarte) to obecnie chyba 
najczęściej dyskutowany temat na 
arenie międzynarodowej” stwierdza 
Leif Åkerlöf.

Akustyka pomieszczeń o otwar-
tym planie jest priorytetem dla firmy 
Ecophon. W firmie sformułowano 
sposób oceny jakości akustycznej 
pomieszczeń na planie otwartym, 

który daleko odbiega od standar-
dowego pomiaru czasu pogłosu. To 
nowe podejście do pełnego opisu 
środowiska akustycznego zostało 
nazwane Room Acoustic Com-
fort™.

Podobne szersze spojrzenie na 
zagadnienia akustyki w pomiesz-
czeniach otwartych znajdzie się 
w przygotowywanej normie ISO 
3382-3.

Czyżbyśmy byli świadkami 
powstania nowego szwedzkiego 
towaru eksportowego z zakresu 
akustyki wnętrz? ■

fakt, że kraje Ue nie mogą dojść 
do porozumienia w sprawie 
wspólnych norm akustycznych, 
to dowód ich słabości, twierdzi 
leif Åkerlöf, wiceprezes firmy  
Åf Ingemansson.

Już nie tylko Abba, czy 
Volvo należą do popularnych 
towarów eksportowych 
Szwecji. Karierę robi 
również szwedzkie
know-how w postaci norm 
akustycznych.

Normy akust yczNe -  szwedzki towar eksportow y
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Zgodnie z nową szwedzką normą SS 25268:2007, 
czas pogłosu obliczany jest dla wyposażonego i 
umeblowanego, w sposób typowy dla jego funkcji, 
pomieszczenia. Innymi słowy, czasu pogłosu musi być 
mierzony w tzw. rozproszonym polu akustycznym, co 
może być trudne do wykonania. To zmusza akustyków 
do zadbania o rozproszenie dźwięku w pomieszczeniu 
w trakcie pomiaru czasu pogłosu.
 Norma mówi też o poziomie natężenia dźwięku. 
Warunkiem obniżenia natężenia dźwięku jest jak 
największa chłonność akustyczna, możliwa do osią-
gnięcia dzięki materiałom dźwiękochłonnym w klasie 
A. Rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych ma 
wpływ na czas pogłosu, lecz zazwyczaj nie wpływa 
na poziom natężenia dźwięku.

Kilka zaleceń dla dobrego środowiska     
akustycznego

• Pomiar czasu pogłosu w rozproszonym polu akusty-
cznym jest trudniejszy i droższy, istnieje też ryzyko 
pewnej dowolności interpretacji normy. Aby być 
pewnym pozytywnych wyników, zaleca się stosow-
anie materiałów pochłaniających klasy A, które 
umożliwiają skrócenie czasu pogłosu i zmniejszenie 

poziomu natężenia dźwięku.
• Producent powinien potwierdzić deklarowane 

własności akustyczne produktów poprzez badania 
w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

• Stosując najbardziej efektywne materiały 
dźwiękochłonne i odpowiednio je rozmieszczając, 
można w dowolny sposób dokonywać zmian 
w aranżacji (umeblowaniu) pomieszczenia bez 
obawy o niekorzystne zmiany w jego akustyce.

Szwedzkie klasy akustyczne budynków:    
A, B, C, D.

Klasa akustyczna A
Zapewnia lepsze warunki akustyczne niż klasa 
akustyczna B. Na rynku nieruchomości może stanowić 
wyznacznik najwyższego standardu budynku.

Klasa akustyczna B
Zapewnia lepsze warunki akustyczne niż klasa akusty-
czna C. Wykorzystywana powinna być tam, gdzie 
wymagane jest dobre środowisko akustyczne.

Klasa akustyczna C
Zapewnia warunki akustyczne zgodne z minimal-
nymi wymogami Szwedzkiej Komisji Mieszkalnictwa, 

Budownictwa i Planowania (Boverkets Byggregler).

Klasa akustyczna D
Klasa ta reprezentuje najniższy poziom i może być 
stosowana jedynie wtedy, gdy poziom klasy C z pow-
odów technicznych, konserwatorskich lub finansowych 
nie może zostać osiągnięty. Z reguły wymaga akcep-
tacji ze strony władz lokalnych.

Przykład ze szwedzkiej normy:
Dla pomieszczeń ogólnych, stołówek, restauracji i 
kawiarni obowiązują poniższe normy:

Klasa akustyczna A        B C D

T20 (s) 0,5 0,6 0,6 0,8

Maksymalny czas pogłosu (mierzony jako T20) dla 
pomieszczeń o powierzchni ponad 100 m2 gdzie 
spotykają się ludzie lub gdzie wydawane są posiłki.

Chaos norm akustycznych 
w Europie
Wybraliśmy pięć narodowych norm dotyczących 
akustyki wnętrz. Jest oczywiście między nimi 
dużo podobieństw, ale są też zaskakujące różnice. 
Rozbieżności te pokazują dobitnie, że potrzebna 
jest wspólna europejska norma w tym zakresie.

W Skandynawii, norma fińska powstała na 

bazie szwedzkiej, która z kolei wzorowana jest 
na norweskiej. Norma duńska jest obowiązkowa, 
podczas gdy szwedzka jest jedynie zalecana. 
Normy innych krajów europejskich sformuło-
wane są zaś w zupełnie inny sposób niż skan-
dynawskie.

W SP (Szwedzkim Technicznym Instytucie Badawczym) przeprowadzane są badania 
właściwości dźwiękochłonnych sufitów akustycznych. Badanie produktów przez niezależną 
instytucję (potwierdzone znakiem P) daje nabywcy pewność, że mają one deklarowane 
przez producenta właściwości. Aby zmierzyć pogłos w pomieszczeniu o rozproszonym polu 
akustycznym i w ten sposób ocenić dźwiękochłonność badanego materiału, zgodnie ze 
szwedzką normą, elementy rozpraszające dźwięk muszą być rozmieszczone w 
pomieszczeniu tak jak pokazano na zdjęciu, a badana próbka na podłodze.

Szwedzka norma uwzględnia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie akustyki wnętrz

fińska norma akustyczna przypomina szwedzką

Fińska norma akustyczna, SFS 5907, podobnie jak 
szwedzka, zakłada klasy akustyczne A, B, C, D, gdzie 
A jest klasą najwyższą, a D najniższą. W pewnych 
przypadkach wymagania fińskiej normy względem 
maksymalnego czasu pogłosu w klasie A są wyższe 
niż w normie szwedzkiej. Na przykład w biurach 
otwartych posiadających klasę A, o wysokości 
kondygnacji w świetle nie wyższej niż 3 m, czas 
pogłosu nie może być dłuższy niż 0,35 s.
 Norma zawiera dodatek w formie tabeli, który 

pokazuje jak duża powinna być powierzchnia sufitu 
dźwiękochłonnego w pomieszczeniu, w zależności od 
powierzchni i wysokości pomieszczenia, pożądanej 
klasy akustycznej i dźwiękochłonności samego sufitu.
 Zgodnie z dodatkiem do normy, aby zapewnić 
wymagany czas pogłosu równy 0,4 s, przy suficie na 
wysokości 3 metrów, należy zainstalować materiały 
dźwiękochłonne klasy A o powierzchni równej 120% 
całkowitej powierzchni podłogi pomieszczenia. Jeżeli 
instalowane będą produkty o gorszych 

właściwościach pochłaniania dźwięku (klasa C) 
muszą one stanowić 190% powierzchni całkowitej 
podłogi.
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Holenderska norma akustyczna, NPR 3428, opiera 
się na pomiarze współczynnika zrozumiałości mowy 
STI (Speech Transmission Index). Wartości STI wahają 
się pomiędzy 0 a 1, gdzie 0 oznacza całkowity brak 
zrozumiałości mowy, a 1 oznacza zrozumiałość 
absolutną. I tak np. w przeciętnej sali lekcyjnej 
wartości powyżej 0,75 – 0,80 oznaczają dobrą 
zrozumiałość mowy.
 Hałas zagłusza i zniekształca mowę; dlatego 
mowa, aby być zrozumiana, powinna mieć wyraźnie 
wyższy poziom niż hałas w pomieszczeniu.                        

Norma skupia się na parametrach związanych z
akustyką, ale również i ergonomią:
• siła głosu (normalny, cichy lub podniesiony)
• odległość między mówcą a słuchaczem oraz ich 

umiejscowienie w pomieszczeniu
• poziom tła akustycznego oraz jego charakterystyka
• czas pogłosu.

Duńskie standardy dźwiękowe są opisane w BR08 
(Regulacje budowlane 2008). W gruncie rzeczy 
standardy te muszą być wypełnione „Czas pogłosu w 
pomieszczeniach powinien być uregulowany zgodnie 
z przeznaczeniem tego pomieszczenia.”
 Duńska norma akustyczna jest opisana w BR08 
(Prawo Budowlane 2008). Tym samym norma jest 
prawnie obowiązująca.
 Duńska zawiera praktyczne wytyczne, podające 
minimalne ilości materiału dźwiękochłonnego we 
wnętrzu (w relacji do powierzchni podłogi) niezbędne 
do zapewnienia wymaganych czasów pogłosu. 
Ogólnie zaleca się, żeby 10-15% materiałów 
dźwiękochłonnych w salach szkolnych i przedszkol-
nych było instalowane na ścianach.
 Wymagane wartości czasu pogłosu dotyczą 
częstotliwości od 125 Hz.
 W jednoosobowych pokojach biurowych i pokojach 
spotkań czas pogłosu nie powinien przekraczać 0,6 
sekundy, a w wielostanowiskowych pomieszczeniach 
biurowych powierzchnia dźwiękochłonna (A) powinna 
stanowić 110% powierzchni podłogi.
 Generalnie czas pogłosu nie może przekraczać 0,8 
s w szpitalach, przychodniach, klinikach i w tym podo-

bnych miejscach, z wyjątkiem gabinetów lekarskich i 
zabiegowych, gdzie maksymalną granicą jest 0,6 s.
 Warto zauważyć, że akustycznie czynne jest 
jedynie 85% powierzchni sufitów dźwiękochłonnego, 
ponieważ pozostałe 15% zajmują oprawy 
oświetleniowe i elementy wentylacyjne. Jeżeli insta-
lowany jest sufit z perforowanych płyt gipsowych 
(o niższej dźwiękochłonności), w celu spełnienia 
wymagań, należy zainstalować odpowiednio większą 
jego ilość w porównaniu z sufitem klasy A.

Przykład:
W celu spełnienia wymagań dla biura wielostanow-
iskowego (a więc przy minimalnej powierzchni 
pochłaniającej A = 1,1powierzchni podłogi) należy 
wybrać materiały klasy A (np. wykonane z wełny min-
eralnej), aby ograniczyć powierzchnię, która musi być 
pokryta materiałem dźwiękochłonnym.

A = 1,1 / 0,6 = 1,83 (183% powierzchni podłogi)

A = 1,1 / 0,95 = 1,16 (116% powierzchni podłogi)

Klasy pochłaniania dźwięku:
Klasy pochłaniania dźwięku (nie mylić z klasami 
akustycznymi) klasyfikują materiały pod względem 
dźwiękochłonności w różnych częstotliwościach. 
Tabela pokazuje zakresy poszczególnych klas, gdzie 
klasa A jest najwyższą.

Niemiecka norma akustyczna, NALS B 3 DIN 18041 
/ N 66, stawia różne wymagania w zależności od 
wielkości pomieszczenia.

grupa A
Przejrzystość mowy w pomieszczeniach gdzie jest 
średnia lub duża odległość pomiędzy rozmówcami
– małe pomieszczenia (<250 m3)
– średnie pomieszczenia i hale (250 m³ – 5 000 m3)
Pomieszczenia w budynkach podzielone są ze 
względu na ich podstawową funkcję:

Muzyka:
Pomieszczenia szkolne do nauki śpiewu i gry na
instrumentach, lokale estradowe.

Mowa:
Sale sądowe
Aule
Sale do prób muzycznych, hale sportowe i pływalnie

Nauka:
Pomieszczenia dydaktyczne (bez muzyki)
Pomieszczenia do nauki i zabawy w przedszkolach
Pomieszczenia ogólne w domach opieki
Sale konferencyjne i sale spotkań
Audytoria

Sport 1:
Bez widowni, pojedyncze lekcje.

Sport 2:
Bez widowni, częste lekcje
W pomieszczeniu, gdzie przebywają osoby z 
zaburzeniami słuchu lub takie, dla których język 
wykładowy jest językiem obcym lub inne osoby 
wymagające większej zrozumiałości mowy, czas 
pogłosu w zakresie 250-2000 Hz musi być o 20% 
niższy* niż ten ogólnie zalecany.
 * Często istnieją pewne wątpliwości, które zalecenia 

wybrać. W fazie projektowej zazwyczaj nie sposób 

określić, czy z danych sal lekcyjnych nie będą korzystały 

osoby wymienione powyżej.

grupa B
Przejrzystość mowy w pomieszczeniach, gdzie jest 
niewielka odległość pomiędzy rozmówcami.
Pomieszczenia biurowe, małe warsztaty, sklepy, res-
tauracje, sale operacyjne i sale chorych w szpitalach, 
sale operacyjne w bankach i urzędach, biblioteki i 
czytelnie.

Niemiecka norma akustyczna różnicuje wymagania dla pomieszczeń o różnych wielkościach

Zrozumiałość mowy jest bardzo ważna według normy holenderskiej

Duńska norma jest obowiązkowa

Odwiedź stronę ecophon Acoustic 
Bulletin, gdzie możesz sprawdzić i 
zamówić normy akustyczne 
obowiązujące w różnych krajach:
www.acousticbulletin.com
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αp Praktyczne faktory wchłaniania dźwięku

Częstotliwość, Hz

1. klasa pochłaniania dźwięku A

2. klasa pochłaniania dźwięku B
3. klasa pochłaniania dźwięku C

4. klasa pochłaniania dźwięku D

5. klasa pochłaniania dźwięku E

6. poza klasyfikacją

Materiał klasy C o współczynniku pochłaniania dźwięku 0,6:

Materiał klasy A o współczynniku pochłaniania dźwięku 0,95:
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„To niesamowite, w jak wielu restauracjach 
i pubach nadal jest tak głośno, że goście 
nie słyszą siebie nawzajem. Przecież 
tak łatwo można temu zaradzić.”

Goście bojkotują hałaśliwe restauracje 

Nowozelandzkie Stowarzyszenie 
Akustyczne (Nya Zealand Aco-
ustical Society) ocenia odwiedzane 
restauracje na podstawie warunków 
akustycznych, jakie w nich panują. 
W rankingach restauracji uwzględ-
nia się najczęściej jakość posił-
ków, obsługę i atmosferę, podczas 
gdy ignoruje się akustykę wnętrz.  
Głównym celem stowarzyszenia jest 
zmuszenie restauracji z najgorszymi 
wynikami (skala pięciogwiazdkowa) 

do poprawy akustyki wnętrza.
Dlaczego nie zrobić czegoś w 

stylu „Le Guide Michelin Acousti-
que” i w ten sposób ułatwić gościom 
wybór restauracji, w której można 
spotkać się z przyjaciółmi, by zająć 
się jedzeniem i rozmową, bez stresu, 
jaki wywołuje hałas? To przyczyni-
łoby się także do poprawy warun-
ków pracy personelu.

Odwiedź stronę stowarzyszenia: 
www.acoustics.ac.nz/crai.html.

Członkowie stowarzyszenia po wizycie w 
danej restauracji przesyłają ocenę do 
Zealand Acoustical Society, które zestawia 
rezultaty. Skala ocen w nieformalny, ale 
trafny sposób oddaje to, czego klienci mogą w 
poszczególnych restauracjach doświadczyć:
• przyda się umiejętność czytania z warg
• obejdzie się bez stoperów
• nie tak źle, szczególnie od poniedziałku do piątku
• spokojny, udany wieczór
• miejsce, w którym chce się przebywać i można rozmawiać.

Marylin Domenech z restauracji 
Baguette w Brisbane, w Australii, 
kilka lat temu zainstalowała mate-
riały dźwiękochłonne  i tak oto 
komentuje ten fakt w nagranym 
wywiadzie.

„Niedługo po tym, jak otworzy-

liśmy naszą restaurację, zauważyli-
śmy, że panuje tu duży hałas, przede 
wszystkim w pomieszczeniu na par-
terze, gdzie echo było szczególnie 
uciążliwe.

Goście musieli się starać, by zro-
zumieć, co zostało powiedziane przy 

tym samym stole. A przecież, jeżeli 
w restauracji panuje zgiełk, nie gra 
to już roli, jak dobre jest jedzenie – 
to całokształt sprawia, czy dobrze 
czujemy się w danym miejscu.

Przede wszystkim zauważyli-
śmy, że goście w grupie wiekowej 

powyżej czterdziestu lat, bardzo źle 
reagowali na hałaśliwe otoczenie, 
a to jest przecież grupa docelowa 
większości restauracji.

Ani architekt, ani właściciele 
restauracji niestety nie rozumieli 
jak ważne są dobre warunki aku-
styczne, zarówno dla gości jak i dla 
osób tu zatrudnionych.

Jednak dzięki nowemu sufitowi 
wszystko się zmieniło, spotykamy 
się nawet ze spontanicznymi komen-
tarzami gości, że tak spokojnie i 
miło jest u nas…”

Prawie nikt nie rozumie, jak ważny jest dźwięk

Sufit akustyczny firmy ecophon

ecophon focus Dg
ecophon focus Ds
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Decyzję o wymianie gipsowego 
sufitu podjęto już jakiś czas temu. 
Zastąpiono go podwieszanym sufitem 
akustycznym o najwyższej klasie 
pochłaniania dźwięku.
efekt był imponujący. Nowy sufit 
zmienił wszystko. Teraz każdy w ciszy i 
spokoju może zjeść lunch czy napić się 
kawy.

Pracownicy firmy Everfresh 
Group w Helsingborg,w  
południowej Szwecji od razu 

zauważyli różnicę po wymianie sufi-
tu z perforowanych płyt gipsowych 
na  sufit akustyczny.

–      Wcześniej w naszej stołówce 
było bardzo głośno, wspomina Hele-
na Eliasson, kierownik ds. jakości 
w firmie Everfresh Group. Poziom 
hałasu był bardzo wysoki i słychać 
było każde, najmniejsze nawet 
szurnięcie krzesła.

Zdemontowane płyty gipsowe  
zastąpiono podwieszanym sufit-
em akustycznym o wyjątkowych 
właściwościach pochłaniania 
dźwięku. Podczas prac stołówka 
funkcjonowała bez przeszkód.

Nowy sufit zmienił wszystko. 
Teraz każdy w ciszy i spokoju może 
zjeść lunch czy napić się kawy.

Wypoczęty personel

Montaż akustycznego sufitu w 
stołówce zapoczątkowała kolejne 
zmiany w firmie. Kierownictwo 
Everfresh Group zdecydowało się 
również na wyciszenie otwartej 
przestrzeni biurowej. Różnica była 
ogromna…

– A to wszystko zaczęło się od 
wymiany sufitu, mówi Helena Elias-
son, kierownik ds. jakości w firmie 
Everfresh Group.

Stefan Ström z filii Lime Frukt 
& Grönt przyznaje:

–Wcześniej słyszałem niemal 
każdą osobę pracującą w tej sali. 
Teraz słyszę tylko osoby, które 
siedzą blisko mnie, nareszcie 
nie przeszkadza mi ogólny hałas. 
Dźwięk został wytłumiony i nie jest 
już tak głośno.

–      Wcześniej przychodziłem do 
domu o wiele bardziej zmęczony. 
Teraz jest o wiele lepiej i nie odczu-
wam już takiego zmęczenia.

Ładniejsze wnętrze

– Nowy sufit jest o wiele ładniejszy 
od poprzedniego. Jest gładki, wyglą-
da o wiele lepiej i nie trzeba już 
oglądać dziur w starych płytach gip-
sowych - mówi Helena Eliasson.

Kiedy wprowadzano perforo-
wane płyty gipsowe na rynek, ich 
celem była absorpcja dźwięku. Fale 
dźwiękowe miały być pochłaniane 
przez perforowane otwory wykona-
ne w płytach. Doświadczenie jednak 
pokazało, że płyty nie spełniają swo-
jego zadania.

Sufity akustyczne Ecophon wyko-
nywane są  z wełny szklanej, mate-

riału o najlepszych właściwościach 
pochłaniania dźwięku. Powierzchnia 
płyt posiada  mikropory umieszczo-
ne tak blisko siebie, że powierzchnia 
wydaje się gładka, a jednocześnie 
doskonale transmituje fale dźwię-
kowe do rdzenia płyty.

Lime Frukt & Grönt oraz Ever-
fresh to filie firmy Everfresh Group. 
Filie zaopatrują w świeże owoce i 
warzywa hurtownie, sklepy i restau-
racje na terenie całej Szwecji.  ■

W ymiana sufitu gipsoWego
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Zadowoleni pracownicy 
wychwalają odmienione, 
wyciszone pomieszczenie. 
Helena eliasson z everfresh 
group oraz Stefan Ström z filii 
lime frukt & grönt.

Rozwiązania  ecophon

ecophon master e

Totalna odmiana. W przyjaznym wnętrzu łatwiej się odprężyć. 
Stołówka w everfresh group.
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Kilka rad:
1. W przedszkolach o wysokim natężeniu poziomu dźwięku zaleca się, aby sufit akustyczny 

uzupełnić dźwiękochłonnymi panelami ściennymi montowanymi przynajmniej na dwóch 
ścianach tworzących kąt.  Takie rozwiązanie znacznie polepszy akustykę wnętrza, nawet 
jeśli nie jest możliwe pokrycie całej powierzchni ścian.

2. Panele ścienne ograniczają zjawisko tzw. trzepoczącego echa, które powstaje między dwie-
ma równoległymi ścianami. Jednocześnie zwiększają zrozumiałość mowy i ograniczają 
rozprzestrzenianie się dźwięku.

3. Aby stworzyć oryginalne wnętrze, twórz z paneli i profili różne kombinacje kolorystyczne.

4. Panele dźwiękochłonne  powinny zostać umieszczone przynajmniej na wysokości oczu, 
niezależnie od tego, czy w pokoju tym przede wszystkim się siedzi czy stoi. Im większa powie-
rzchnia pochłaniająca dźwięk, tym lepsze stają się warunki akustyczne w pomieszczeniu.

5. Panele ścienne mogą być wykorzystane do przypinania ogłoszeń czy notatek i jednocześnie 
zachowują swoje właściwości pochłaniania dźwięku.

Akustyczne panele ścienne dają duże pole 
do popisu wyobraźni projektanta. Mogą 
stać się mocnym akcentem we wnętrzu lub 
harmonizować z nim.  Jedyną granicą jest 
fantazja.
 Wybierz spośród wielu kolorów. 

Dzisiaj nie wystarczy już 
położyć dywany i zawie-
sić zasłony, aby poprawić 

jakość dźwięku w pomieszczeniach 
– ich efekt pochłaniania dźwięku jest 
zbyt słaby.

Czasami również ściany nale-
ży wykorzystać do umieszczenia 
materiałów o klasie pochłaniania 
dźwięku A. Taka potrzeba pojawia 
się najczęściej, gdy sufit wykonany 
jest z gipsu lub innego materiału o 
niskiej klasie dźwiękochłonności. 
Przedszkola, szkoły, biura, pomiesz-
czenia opieki zdrowotnej i restaura-
cje, to tylko niektóre z miejsc, w któ-
rych bardzo często należy zwiększyć 
poziom pochłaniania dźwięku.  ■

Pochłanianie dźwięku i  kolor!
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ecophon Wall Panel™  z powierzchnią Texona. Powierzchnia ta 
dostępna jest w 13 różnych kolorach, które mogą być zestawiane ze 
sobą w układzie pionowym, poziomym lub po przekątnej.  możesz 
wybrać systemy i detale w kolorach harmonizujących lub 
kontrastujących z kolorami wnętrza. Stwórz swoje własne 
kombinacje kolorystyczne, korzystając z wizualizacji na
www.ecophon.pl .

Pomieszczenia biurowe,  w których wymagana jest dobra 
zrozumiałość mowy, a które są wykończone twardymi materiałami, 
należy uzupełnić o dźwiękochłonne panele ścienne. Nie tylko 
poprawią akustykę wnętrza, ale będą również stanowić jego 
ozdobę. 

materiały dźwiękochłonne ułatwią kontrolę propagacji dźwięku w 
sali muzycznej. Przyczyniają się również do obniżenia ryzyka 
uszkodzenia słuchu u muzyków, publiczności i personelu.

Bogata oferta systemów pozwala na łączenie form i kolorów. W hałaśliwym otoczeniu i tam, gdzie wymagana jest reprodukcja 
dźwięku, dźwiękochłonne panele ścienne stanowią konieczność.  

Foto: Patrick Klemm



W najnowszych trendach 
architektonicznych wyraźnie widać 
tęsknotę za powietrzem, przestrzenią 
i światłem. Wyrazem tego są m.in. 
powszechnie stosowane oprawy, 
które dają złudzenie naturalnego 
światła, pomieszczenia na planie 
otwartym. Ale pojawia się też prob-
lem –  hałas dzwoniących telefonów 
czy odgłosy rozmów prowadzonych 
w innej części budynku…

W fantastycznie położonej, luk-
susowej willi w Nowej Zelandii, 
kwestię akustyki wnętrz potrakto-
wano poważnie. Sufity akustyczne 
zmniejszyły rozprzestrzenianie się 

Spokój 
zmysłów

Sufit akustyczny firmy ecophon

ecophon focus e
ecophon focus Ds
ecophon focus Wing

dźwięku i sprawiły, że wnętrze willi 
jest równie spokojne, jak okoliczne 
lasy i góry. Gładka powierzchnia 
sufitu harmonizuje z nowoczesnym, 
ale klimatycznym wnętrzem. W ten 
sposób stworzono dom, w którym 
wszystkie zmysły mogą odpocząć.

Foto: Blair McKenzie
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