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„Eco – For Sustainable design” to biuletyn skupiający się na zrównoważonym projektowaniu wnętrz. Podtrzymując 
stały dialog z naszymi czytelnikami, zwracamy uwagę na znaczenie środowiska wewnętrznego, zarówno od strony 
funkcjonalnej, jak i estetycznej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami poprzez stronę 
www.ecophon.com!

redaktor naczelny: Staffan nilsson staffan.nilsson@ecophon.se
wydawca podlegający szwedzkiemu prawu: Peter kamps

biuletyn jest publikowany przez
Saint-Gobain Ecophon Group
Skrzynka pocztowa nr 500, SE-265 03 
Hyllinge, Szwecja
tel.: +46 (0)42 17 99 00
www.ecophon.com

Zdjęcie: Martin Hesz

SPiS trEści
 4  najatrakcyjniejsze biuro w 

Szwecji

 8  Sufit akustyczny wyznacza 
drogę

 10  Marka sukcesu

 12  architektura, akustyka i sztuka

 16  nowe sposoby pracy

 18  Super Google

 22  czas na zastanowienie

 23  Hałas dezorganizuje czas pracy

 24  wydajność energetyczna i 
akustyka wnętrz

 26  wolnowiszące absorbery 
dźwięku i systemy tabS

 28  wysokie wymagania wobec 
środowiska akustycznego

 31  to, czego oko nie widzi

 33  „open space” był rewolucją

 36  jak daleko sięga słuch w twoim 
biurze?

 38  Moskiewskie biuro wzorem

 40  naturalny wybór w nowym 
budynku w oulu

 42  jak działa ekran?

 44  Mając na uwadze środowisko

 46  Estetyka i akustyka

członkowie ecophon officenet służą wsparciem osobom, które planują, budują lub zarządzają 
obiektem biurowym. zapewniamy – bezpłatnie – porady, wskazówki i informacje, które są 
potrzebne, by zaplanować i poprawić środowisko pracy w biurze, ze szczególnym uwzględnieniem 
akustyki. z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, zapraszamy do kontaktu poprzez stronę 
www.ecophon.com. Pod zakładką akustyka znajdziecie Państwo dane kontaktowe do najbliższego 
konsultanta. Proponujemy także szeroki wybór szkoleń z zakresu planowania lepszego środowiska 
pracy w biurze.
 członkowie ecophon officenet: (z tyłu od lewej) arto rauta, finlandia; yoan Le-Muet, francja; 
Paige Hodsman, Wielka Brytania; alexey archakov, rosja (z przodu od lewej) rainer Machner, 
Niemcy; frans davidsson, szwecja; ricardo canto Leyton, centrala. Na zdjęciu brakuje: yvette 
tietema, Holandia.

„Przeczytaj o badaniach dotyczących wpływu dźwięku 

na ludzi, budynkach wykorzystujących pojemność cieplną 

konstrukcji i nowej normie akustycznej. zobacz przykłady 

rozwiązań akustycznych w biurach w całej europie”.
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potrzeby akustyczne poszczególnych 
części biura, co jest pierwszym krokiem 
na drodze do funkcjonalnego środowiska 
pracy. im wcześniej określi się i uwzględni 
wymagania dotyczące akustyki, tym 
większa szansa na sukces. wytyczne 
mogą być zawarte w projekcie aranżacji 
konkretnego biura, mogą także stanowić 
osobne, uniwersalne opracowanie z 
wymaganiami dla stref o poszczególnych 
funkcjach. 

Wyjść ponad standard
aby stworzyć zrównoważone środowisko 
pracy, projekt akustyczny biura musi być 
zgodny z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju. niezbędnym minimum jest więc 
spełnienie najnowszych wymogów normy 
iSo3382:2012. oczywiście, zawsze 
lepiej jest spróbować wyjść ponad stan-
dard i zaplanować środowisko pracy 
odpowiednie dla poszczególnych rodza-
jów działalności w każdej ze stref.

Witamy w magazynie eco!
w tym wydaniu poznasz wyniki badań na 
temat wpływu dźwięku na ludzi, przeczy-
tasz o nowej normie akustycznej, akustyce 
w budynkach wykorzystujących pojemność 
cieplną konstrukcji oraz zobaczysz wiele 
przykładów rozwiązań akustycznych w 
biurach w całej Europie. 

Życzymy przyjemnej lektury!
członkowie Ecophon oFFicEnet

sposobów jest wykorzystanie masywnych 
elementów konstrukcji, głównie stropów, 
do stabilizacji temperatury wewnętrznej, 
a tym samym do ograniczenia zużycia 
energii. koncepcja ta nosi nazwę tabS 
(thermally activated building Structure).

innym warunkiem stworzenia nowo-
czesnego biura jest jego uniwersalność, 
osiągana w dużej mierze przez otwieranie 
przestrzeni. obecnie odchodzi się od biur 
komórkowych, gdzie każdy pracownik ma 
przypisany mu pokój. Przestrzenie biurowe 
aranżuje się tak, by koncentrowały się na 
aktywności, dając pracownikowi moż-
liwość wyboru miejsca w zależności od 
zadań podejmowanych danego dnia. 

i tu pojawiają się biura na planie 
otwartym – prawdziwe wyzwanie z punktu 
widzenia akustyki. ostateczne decyzje 
dotyczące funkcji poszczególnych obsza-
rów często zapadają na późnym etapie 
i przyjęte wcześniej rozwiązania aku-
styczne mogą okazać się niewystarcza-
jące. otwiera się przestrzeń, wprowadza 
przeszklenia, co niesie za sobą ryzyko 
nieodpowiednich warunków akustycznych. 
badania dowodzą, że zła akustyka to pro-
blem, na który użytkownicy biur na planie 
otwartym narzekają najbardziej.

Wiedza na wyciągnięcie ręki
Saint-Gobain Ecophon posiada sieć 
ekspertów z zakresu planowania akustycz-
nego biur. dzielimy się naszą wiedzą w 
wielu krajach, dyskutujemy i wykorzystu-
jemy nasze doświadczenie do tworzenia 
nowych rozwiązań.

nasi specjaliści pomagają określić 

to uczucie znamy wszyscy. Słyszymy 
początek piosenki, która przypomina 
nam pewną sytuację z naszego życia – 
moment, którego nigdy nie zapomnimy. 
Przeżywamy emocje związane z tamtym 
wydarzeniem i mamy okazję uświadomić 
sobie, jak bardzo dźwięk na nas wpływa. 
nie powinno to być dla nas dużym zasko-
czeniem. dawno temu, gdy ludzie żyli 
głównie na zewnątrz, słuch odgrywał klu-
czową rolę. nawet podczas snu pozwalał 
rozpoznać zagrożenie i kierunek, z którego 
nadchodziło.  Związek pomiędzy słuchem 
a reakcją był niezbędny, aby utrzymać nas 
przy życiu.

dobra akustyka wnętrza 
zwiększa wydajność i poprawia 
samopoczucie
w dzisiejszym świecie – tak innym od 
świata z przeszłości – spędzamy mnóstwo 
czasu za biurkiem, zalewani przez falę 
dźwięków – dyskusje współpracowników, 
ich rozmowy przez telefon itp. dźwięki 
wywołują naszą reakcję, nawet wbrew 
woli – tak jesteśmy skonstruowani. dekon-
centrujemy się, wybijamy z toku myślenia 
i potrzebujemy dłuższej chwili, by wrócić 
na odpowiedni tor. Lepsza akustyka biura 
może rozwiązać tego typu problemy i 
przyczynić się do stworzenia środowiska, 
które sprawi, że pracownicy będą bardziej 
wydajni.

Nowe wyzwania
nowoczesne biuro musi być wierne idei 
zrównoważonego rozwoju i charakteryzo-
wać się niskim zużyciem energii. jednym ze 

ZrównowaŻonE 
PLaNoWaNie 
akuStyki biur
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„otoczenie ma 
niekwestionowany wpływ na 
ludzi w miejscu pracy”.

tony rydberg, właściciel ideas aB

Zdjęcie: M
årten G

ullstrand
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Na biura firmy ideas zaadaptowano część budynku garażu wielopoziomowego...

WjeżdżaMy WiNdą do góry i wkra-
czamy do nowego salonu i siedziby firmy 
ideas, z której rozpościera się panora-
miczny widok na dworzec Główny w 
Malmö. na biura zaadaptowano część 
budynku wielopoziomowego garażu w 
Malmö w południowej Szwecji.  
 w tym przytulnym, nieszablonowo 
zaaranżowanym miejscu wita nas tony 
rydberg, istny wulkan pomysłów. 
 „takie właśnie powinno być biuro 
według mnie” – mówi. „kameralne, 
wygodne i budzące do życia wszystkie 
nasze zmysły!   inspirujące otoczenie 
zwiększa satysfakcję z pracy. w takim 
środowisku jest też łatwiej o odprężenie 
przed spotkaniem służbowym, odpowied-
nie przygotowanie się do istotnych dyskusji 
i podejmowanie ważnych decyzji.
 „biuro nie powinno być tylko efektowne.  
Funkcjonalność i estetyka muszą iść w 
parze”.

Wprowadź zmiany do swojego biura. Pobudź zmysły, 
zainspiruj współpracowników, klientów i partnerów.

NajatrakcyjNiejsze
biuro w SZwEcji

Zdjęcie: M
årten G

ullstrand
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„jestem 
przekonany 
o tym, że 
dźwięk ma 
na nas istot-
ny wpływ”

zwiększyć konkurencyjność marki. ważna 
jest prawidłowa interpretacja charakteru 
firmy i umiejętność wybrania kluczowych 
wartości, które definiują jej wizerunek i 
zakres działalności.
 „jestem przekonany o tym, że dźwięk 
ma na nas istotny wpływ” – oświadcza 
tony – „uwzględnienie w planie biura 
doświadczenia związanego z dźwię-
kiem, inaczej odbieranego w różnych 
miejscach, sprawienie, by przyjmował 
formę naturalnego, przyjemnego bodźca, 
to bardzo ważna część mojej pracy. takie 
rozwiązania aktywują i stymulują wszystkie 
nasze zmysły!”

Najatrakcyjniejsze biuro w 
szwecji!
Szwedzkie czasopismo Lokalnytt prowadzi 
największy w kraju portal zajmujący się 
wynajmem lokali. Firma ogłosiła konkurs 
w którym 34 biura zostały nominowane 
do nagrody „najatrakcyjniejsze biuro w 
Szwecji”. Zwycięzcą okazał się... tony 
rydberg wraz z ideas ab!

łatwością stworzyć ciekawą kompozycję. 
to dowód na to, że środowisko akustyczne 
może posiadać duże walory estetyczne”.

zainspirowany rozwiązaniami 
firmy ecophon
„Podczas poszukiwania propozycji sufitów 
dźwiękochłonnych znalazłem gotowe 
rozwiązania na stronie firmy Ecophon. 
światło, dźwięk, kolor i kształt to moje 
główne narzędzia podczas pracy nad 
projektem wnętrza”.

twórzmy silne marki!
tony rydberg, członek znanej rodziny 
związanej ze szwedzkim teatrem, 
uważa, że to, co ludzie czują i czego 
doświadczają, jest niezmiernie ważne. 
„we wszystkich naszych projektach sta-
ramy się ujmować historię i ducha firmy. 
klienci, współpracownicy i partnerzy firmy 
muszą postrzegać wizerunek i tożsamość 
marki w sposób jasny i czytelny. Można 
to osiągnąć poprzez projekt wnętrza, 
innowacyjne koncepcje oraz spotkania 
i eventy.  ogólne wrażenie, zarówno z 
zewnątrz, jak i od wewnątrz, pomaga 

dźwiękochłonne sufity 
wyspowe 
trudno oderwać wzrok od sufitu. wyeks-
ponowana instalacja wentylacyjna została 
pomalowana na czarno. Podwieszone na 
różnej wysokości, okrągłe wyspy sufitowe 
o różnych rozmiarach rozświetlają „czarne 
niebo”. 
 absorbery sufitowe są zintegrowane z 
instalacją oświetleniową typu „downlight”, 
która nadaje pomieszczeniu przytulny 
klimat i odpowiedni poziom oświetlenia, 
bez efektu rażącego światła. 

środowisko akustyczne o 
walorach estetycznych
„nowa oferta wolnowiszących sufitów 
dźwiękochłonnych była moją inspiracją już 
wcześniej. Gdy wykonywałem projekt dla 
Heimstaden, szwedzkiej firmy zajmującej 
się obrotem nieruchomościami, naturalnie 
uznałem, że wykorzystam je także przy 
aranżacji ich siedziby w Malmö” – mówi 
tony. „wtedy zdecydowałem się na prosto-
kąty. Możliwość nadania pomieszczeniu 
efektu trójwymiarowości jest fascynująca, 
a przy takiej ilości rozwiązań można z 

ideas aB zatrudnia czterech pracowników i współpracuje blisko z innymi specjalistami z różnych, 
powiązanych ze sobą branż w zakresie organizacji eventów, realizacji nowych koncepcji, wymiany 
doświadczeń i projektowania wnętrz. Powyżej jedna z ich prac, „Moodwalk”, instalacja na terenie 
dworca centralnego w Malmo.  Poprawiała nastrój pasażerom w trakcie ciemnych, jesiennych 
miesięcy, gdy trwał remont dworca. 

Zdjęcie: M
årten G

ullstrand
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systemy akustyczne ecophon:

ecophon solo™ circle

od parkingu, aż po biuro i salon wystawowy. Niesamowita metamorfoza, 
nieprawdaż? Podwieszane absorbery dźwiękochłonne są zintegrowane z 
instalacją oświetleniową, która umożliwia regulację oświetlenia w zależności od 
intensywności światła dziennego. absorbery można też podświetlać od spodu 
kolorowym światłem. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda z zewnątrz!

szukając miejsca dla swojej firmy, 
tony rydberg z ideas aB otrzymał 
ofertę, której nie mógł odrzucić. Wolna 
przestrzeń garażu wielopoziomowego 
w Malmö. jak sam mówi: 
„Najważniejsze jest umieć sobie 
wyobrazić różne możliwości...”

Zdjęcie: M
årten G

ullstrand
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Zdjęcie: bartosz M
akow

ski

gdy Biuro arcHitektoNiczNe Broad-

Way MaLyaN PrzeProWadzało się do 

NoWej siedziBy w centrum warszawy, 
jednym z celów było nadanie pracowni-
kom większej kontroli nad kształtowaniem 
środowiska pracy. akustyka była jedną z 
istotniejszych kwestii. dyrektor firmy, robert 
kamiński, mówi:
 „nasz cel został osiągnięty. Pracownicy 
zauważyli ogromną poprawę w komforcie 
pracy”.
 Gdy architekci zdecydowali się na prze-
prowadzkę, obecna siedziba wyglądała 
zgoła inaczej. 200-metrowa przestrzeń 
była podzielona na rozmieszczone 
wzdłuż wąskiego korytarza małe biura 
komórkowe. dodatkowo, spod sufitu 
wyłaniała się koszmarna plątanina kabli 
i instalacji technicznych.
 „otwarcie przestrzeni było naszą 
kluczową decyzją . Zburzyliśmy ściany i 
usunęliśmy dotychczasowy sufit” – mówi 
robert kamiński. 
 od tego momentu nic już nie stało na 
drodze do stworzenia wymarzonego 
przez architektów biura – funkcjonalnego 
i inspirującego miejsca pracy.

W tym biurze projektowym panele sufitu akustycznego wykorzystano, by 
podkreślić linearność przestrzeni. odpowiednio rozmieszczone stanowiska 
pracy, absorbery i oprawy oświetleniowe tworzą wyraźny, dynamiczny rytm. 

sufit akustyczNy 
wyZnacZa droGę w SiEdZibiE 
Pracowni arcHitEktonicZnEj
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„Nasz 
cel został 
osiągnięty. 
Pracow-
nicy 
zauważyli 
znaczącą 
poprawę 
komfortu 
pracy”.

W większości przypadków 
akustyce nie poświęca 
się tyle samo uwagi, co 
instalacjom grzewczym, 
wentylacji i innym 
kwestiom architektoniczno-
inżynieryjnym.  
(Salter et al. 2003)

Biuro projektowe:

Broadway Malyan (siedziba własna)

systemy akustyczne ecophon:

ecophon focus™ Lp

ecophon solo™

robert kamiński, dyrektor biura w 
Warszawie, jest bardzo zadowolony z 
aranżacji nowego biura.

kombinacja otwartej i 
zamkniętej przestrzeni 
otwartą przestrzeń biurową połączono z 
zamkniętym „kubikiem”, mieszczącym dwa 
pokoje konferencyjne i aneks kuchenny.
w jednym pomieszczeniu znajdują się 
różne przestrzenie, które jednak tworzą 
harmonijną całość.
 „Panele Ecophon Focus Lp, zamon-
towane w salach spotkań, koordynują 
instalacje wentylacyjne i oświetleniowe w 
wąskich pasach. w otwartej przestrzeni 
biurowej, ten sam efekt linearności zapew-
nia połączenie paneli Ecophon Solo i 
opraw oświetleniowych. odpowiednio 
dobrane sufity współgrają z rozmieszczo-
nymi w rzędach biurkami”.
 Panele akustyczne zostały zamonto-
wane jeden przy drugim, na tej samej 
wysokości i w tym samym kierunku, co 
stwarza efekt równowagi i sprawia wra-
żenie dobrej organizacji. Powściągliwa, 
monochromatyczna kolorystyka uwydatnia 
ten efekt.

Pracownicy mogą więcej
Zgodnie z jedną z teorii zarządzania – 
„employee empowerment” – firma dążyła 
do tego, by zapewnić elastyczne, moty-
wujące miejsce pracy,  dające kontrolę 
pojedynczym pracownikom nad panują-
cymi tam warunkami, np. oświetleniem czy 
temperaturą. 
 Firma broadway Malyan ma 55-letną 
historię, 15 biur w dużych miastach na 
całym świecie i zatrudnia 500 osób. jest 
jedną z pierwszych firm, która otworzyła 
swoje biuro w byłym Związku radzieckim, 
a dokładnie w baku (azerbejdżan).

czerń ukrywa instalacje wentylacyjne. zastosowane akustyczne sufity wizualnie 
łączą dwie odmienne strefy. 
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dźwiękochłonne panele „pływające” nad stanowiskami pracy, ograniczają 
hałas i delikatnie odbijają światło.

założycieL kaffee PartNers, andreas 
ost, oraz współwłaściciel firmy, Michael 
koch, chcieli stworzyć środowisko pracy, 
które byłoby nawet bardziej atrakcyjne niż 
pokój gościnny w prywatnym domu. Firma 
opuściła swoje stare biuro w wallenhorst i 
przeniosła się do nowego, futurystycznego 
budynku, zaprojektowanego specjalnie 
dla niej tak, by odzwierciedlać charakter 
marki.
 Przestrzeń w kształcie litery u, o 
powierzchni 10 000 metrów kwadrato-
wych, to miejsce pracy 300 osób, które 
obsługują zamówienia od 60 000 klien-
tów na najwyższej jakości kawę i inne 
napoje.  kaffee Partners to główny nie-
miecki dostawca profesjonalnych maszyn 
do parzenia kawy.

główny problem: dźwięk
Przestrzeń biurowa zajmuje 5000 metrów 
kwadratowych, z czego większość to 
przestrzeń otwarta. Firma kaffee Parnters 
od początku zdawała sobie sprawę, że 
z powodu hałasu pracownicy mogą nie 
zaakceptować pomysłu otwartych prze-
strzeni biurowych.

oryginalna bryła budynku i komfortowe, inspirujące wnętrze odzwierciedlają 
charakter firmy.  Witamy w il Barista, nowej centrali firmy kaffee Partners.

Marka sukcesu 
budujE Swój wiZErunEk Z 
dbałością o najMniEjSZy SZcZEGół 
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Zdjęcie: H
ans G

eorg Esch

Zdjęcie: Hans Georg Esch

dźwięk wydaje się mieć 
bezwarunkowy dostęp do 
naszej pamięci; nawet, gdy 
nasza uwaga jest skupiona 
na czymś innym, dźwięk jest 
odbierany i przetwarzany 
przez nasz mózg. 
(banbury, Macken 2001)

Biuro projektowe: 3deluxe

systemy akustyczne ecophon:

ecophon solo™ square

ecophon focus™ ds

estetyczny, gładki sufit z ukrytą konstrukcją nośną.

szerokie tarasy o nieregularnym kształcie, umieszczone na każdej kondygnacji, 
tworzą lekką, dynamiczną bryłę budynku. 

dokładne pomiary akustyczne
do oceny akustyki pomieszczeń na pla-
nie otwartym nie wystarczają klasyczne 
parametry, takie jak czas pogłosu. taki 
wniosek wysnuli skandynawscy badacze, 
dr Erling nilsson i prof. björn Hellström, 
w swojej pracy pt.: „acoustic design of 
open-plan offices” [Planowanie akustyki 
w biurach typu „open space”].
 rainer Machner, specjalista ds. akustyki 
obiektów biurowych w firmie Ecophon, 
pomagający przy tworzeniu projektu dla 
kaffee Partners, opowiada: 
 „Powierzchnia sufitu ma ogromny 
wpływ na to, jak dźwięk rozchodzi się w 
pomieszczeniu. Zastosowanie w całym 
pomieszczeniu sufitu dźwiękochłonnego 
radykalnie ogranicza zasięg dźwięku. aby 
zmniejszyć poziom zakłóceń, zarówno 
wizualnych, jak i akustycznych, stanowiska 
pracy należy oddzielić ekranami”.
 „równie ważne jest to, aby wziąć pod 
uwagę docelową funkcję pomieszczenia, 
zaplanować rozmieszczenie stanowisk 
pracy, ograniczyć docierający tam hałas 
i zastanowić się, jak zaaranżować trakty 
komunikacyjne, miejsca na przerwę 
kawową i te ze sprzętem technicznym 
(drukarkami, faksami itp)”.

kaffee Partners stosuje się do 
wytycznych
badania dowiodły, że to, jak bardzo prze-
szkadza nam hałas, zależy od rodzaju 
zadania, które wykonujemy.
 Firma kaffee Partners uwzględniła wnio-
ski płynące z badań pt.: „acoustic design of 
open-plan offices” [Planowanie akustyki w 
biurach typu „open space”] oraz wytyczne 
nowej normy iSo3382-3:2012. więcej 
informacji na temat normy na str. 36.
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Nowa część o czarnej aluminiowej fasadzie i głębokich 
wnękach okiennych. stylowa i prosta konstrukcja 
współgrająca z architekturą starszej części budynku. 

do rdzenia płyty. Powierzchnia jest też 
odporna na brud i znosi różne rodzaje 
zanieczyszczeń...”

„w końcu znalazłam rozwiązanie – 
światłoodporny tusz bez żadnych spoiw, 
które mogłyby zatkać pory materiału. 
tusz zachował się tak, jak tego chciałam, 
a użycie odpowiednich pędzli pozwoliło 
uzyskać długie, wyraźne pociągnięcia, na 
których mi zależało.”

Wygrany konkurs
Przez cały rok Maria dubin szkicowała i 
malowała dzikie kwiaty z całego świata. 
chciała zaprezentować ich naturalne 
piękno jako motyw sztuki monumentalnej. 
wybrano ją spośród wielu artystów i 
zaproszono do wykonania murala w nowo 
dobudowanej części biura firmy rambøll 
w Århus.

Maria jest zdania, że sztuka powinna 
podkreślać charakter architektury. nowy 
budynek jest zintegrowany z pierwotnym 
budynkiem biurowca – jego architekturę 
można określić jako „męską”, ze względu 
fakt, iż  bryła budynku opiera się na liniach 
prostych. wszystko miało naturalnie współ-

„Nie jest to jeszcze kaplica Sykstyńska, 
ale to całkiem spora powierzchnia” mówi 
Maria dubin o nanoszeniu ozdobnego 
wzoru na 1000 m kwadratowych paneli 
dźwiękochłonnych. „największym wyzwa-
niem było znalezienie odpowiedniego 
połączenia technologii, koloru i materiału. 
nie mogłam sobie pozwolić na pomyłkę 
przy pracy ze ścianą o olbrzymiej 
powierzchni, pokrytej materiałem dźwięko-
chłonnym. Musiało się udać za pierwszym 
razem.”

Poznałam właściwości 
powierzchni
„Firma Ecophon, wraz z mnóstwem wska-
zówek, dostarczyła do mojego studia 
100 paneli akustycznych, a ja zaczęłam 
próbować wielu rzeczy, aby jak najlepiej 
poznać właściwości powierzchni paneli” 
– wyjaśnia Maria. „Przetestowałam każdy 
możliwy kolor, biorąc pod uwagę fakt, że 
musiał to być kolor odporny na działanie 
światła, czyli taki, który z upływem czasu 
nie wyblaknie! Zgodnie z wymogami, 
farba nie mogła blokować porów, które 
ułatwiają przedostawanie się dźwięku 

Magazyn eco zadzwonił do paryskiego studia artystki Marii 
dubin, aby zdradziła nam, jak tworzy się dzieło sztuki na ścianie 
dźwiękochłonnej o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych. 
klientem była duńska firma rambøll z Århus.

PołącZEniE
sztuki, akustyki 
i arcHitEktury
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Zdjęcie: jakob M
ark

wać. – mówi architekt rasmus Holm. 
„wcześniej nie można było zobaczyć, co 
się dzieje w innych częściach budynku. 
teraz korytarze zniknęły, a przestrzeń 
jest otwarta i dostępna dla wszystkich. 
obecnie korzystamy z wielu punktów 
służących jako miejsca spotkań. już na 
wejściu widać kawiarnię i salę wykładową 
do prowadzenia szkoleń, konferencji itp. 
taka firma konsultingowa, jak rambøll, 
opiera swoją działalność na kontaktach, 
spontanicznych spotkaniach i uczeniu 
się od siebie nawzajem. Mamy biura na 
planie otwartym, a pokoje konferencyjne 
mają szklane ściany”.

„Szkicowałam i malowałam rośliny tropi-
kalne przez cały miesiąc. Gdy wróciłam 
do domu, skontaktowałam się z andersem 
barfodem, dyrektorem instytutu biologii 
uniwersytetu w Århus. bardzo mi pomógł 
w odwzorowaniu detali i uchwyceniu 
„lirycznego rytmu” z wykorzystaniem tak 
różnych roślin.

otwarte i dynamiczne 
środowisko nauki
„Firma rambøll chciała wykorzystać nowy 
budynek i zmiany w wyglądzie biura, aby 
pokazać w jaki sposób globalna firma, 
która wspiera rozwój nowoczesnych 
technologii, może się, poprzez swoją 
siedzibę, nieszablonowo zaprezento-

Motywy roślinne kontrastują z wyrazistą architekturą budynku. Panele dźwiękochłonne 
poprawiają akustykę w zadaszonym patio łączącym nowy i stary budynek. 

grać z nowym pomieszczeniem – choć nie 
całkowicie. rośliny i kwiaty namalowane 
na ścianach nadały budynkowi imponu-
jącego kontrastu pomiędzy twardością a 
miękkością. inspiracją dla motywu roślin-
nego był szklany dach, przypominający 
dach szklarni.

„otrzymałam mnóstwo pomocy i 
wsparcia” – opowiada Maria. Prace 
swoim doradztwem wspierał architekt 
rasmus Holm, eksperci z Muzeum Sztuki 
w arhus oraz przedstawiciele klienta.

autentyczne rośliny
„wpływ na wygląd projektu miała też 
moja zeszłoroczna, niesamowicie inspiru-
jąca, wycieczka na Madagaskar” – mówi. 
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Maria dubin w swoim żywiole.  
Podnośnik zabiera ją pod sam dach, 
gdzie wysoka na 16 metrów ściana 
rozciąga się na powierzchnię 1000 
metrów kwadratowych!

fakty o firmie rambøll
rambøll to wywodząca się z 
rynku nordyckiego, działająca na 
całym świecie, inżynieryjna firma 
konsultingowa. Grupa rambøll 
zatrudnia ponad 9000 pracowników 
w ponad 200 biurach w 19 krajach.
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„rozwiąza-
niem 
było zamon-
towanie 
absorberów 
dźwięku na 
wszystkich 
dostępnych 
ścianach 
pomieszcze-
nia”.

Maria dubin: Próby, próby, próby. By w końcu uchwycić „liryczny rytm” roślin. 

Możesz zobaczyć i przeczytać imponującą historię 
powstawania murali w siedzibie firmy rambøll w książce 
pt.: „the Wall”. książka jest dostępna na zamówienie, w 
języku duńskim i angielskim, pod adresem mariadubin@
hotmail.com. Podaj dane do kontaktu, a Maria dubin 
skontaktuje się z tobą.

naturalnego, a także na kasetach alumi-
niowych i innych, dostosowanych do tego 
celu, powierzchniach pomieszczenia”.

Pracownicy doceniają kunszt 
artystki
kierownik biura firmy rambøll, ole bech, 
podkreśla pozytywny efekt, jaki praca nad 
dziełem sztuki miała na pracowników. 
dużym zaszczytem dla firmy był fakt, że 
budynek został nominowany do nagrody 
Århus Municipality architectural award 
2011. budynek zdobył to wyróżnienie 
także w 1997 r., jednak wówczas jego 
powierzchnia była dwa razy mniejsza.

Maria dubin ma w perspektywie 
kolejne przygody związane z tworzeniem 
sztuki na absorberach dźwięku, obecnie 
pracuje nad nowym projektem w Paryżu. 

„dzięki doskonałej współpracy z firmą 
Ecophon udało się nam uzyskać piękną 
dekorację na dźwiękochłonnej ścianie 
nowego budynku”.

„niełatwo było stworzyć optymalne 
środowisko akustyczne w tak potężnym 
pomieszczeniu, otoczonym twardymi 
powierzchniami, nie mogąc do absorpcji 
dźwięku wykorzystać sufitu” – dodaje ole 
Ebbensgaard, akustyk w firmie rambøll.  
„rozwiązaniem okazało się zamontowa-
nie absorberów na wszystkich ścianach, 
za wyjątkiem starych ścian z kamienia 

absorbery wszędzie tam, gdzie 
to możliwe
rasmus wyjaśnia, że w starszym budynku 
wykorzystano wiele różnych materiałów 
wykończeniowych, w nowej części nie-
chętnie widzieliby kolejne, nowe rozwią-
zania. wybrano więc surową, ale stylową 
elewację aluminiową – bez żadnych 
dodatków. Prostota to zresztą dominująca 
cecha tego wnętrza. jasne podłogi, białe 
ściany i inne powierzchnie nowej części 
współgrają z naturalnymi kamiennymi 
ścianami starego budynku.

Biuro projektowe:

3XNielsen

systemy akustyczne ecophon:

ecophon Wall Panel™ c/texona
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coraz 
większa 
mobilność 
i swoboda 
wyboru 
miejsca 
oraz czasu 
wykony-
wania 
zadań, 
spowo-
dują, że 
praca wyj-
dzie poza 
budynki 
biurowe.

Prof. frank duffy to architekt i 
założyciel firmy degW, zajmującej się 
badaniem trendów, prognozowaniem 
oraz projektowaniem nowoczesnych 
środowisk pracy. firma ma siedzibę w 
Londynie i posiada 14 biur w europie, 
azji, australii i ameryce Płn.

dukty i usługi są owocem dynamicznego 
procesu wymiany idei, w którym inicjo-
wanie pomysłu, rozwijanie i dystrybucja 
odbywa się z użyciem interaktywnych, 
otwartych na zmiany narzędzi. nowe tech-
nologie umożliwiają dostęp do informacji 
zawsze i wszędzie, co daje pracownikom 
nieograniczoną swobodę poruszania się, 
wybór miejsca wykonywania pracy, a 
także większe możliwości dostosowania 
terminarza projektu.

Z jakimi nowymi wyzwaniami, z punktu 
widzenia projektowania biur i akustyki, 
wiążą się te zmiany? Praca oparta na wie-
dzy będzie coraz bardziej powszechna i 
coraz więcej ludzi będzie zaangażowa-
nych w ten proces. 

coraz większa mobilność i swoboda 
wyboru miejsca oraz czasu wykonywania 
zadań, spowodują, że praca wyjdzie poza 
budynki biurowe. będzie wykonywana w 
domach, wakacyjnych kurortach, szkołach 
i uniwersytetach, środkach transportu i 
przestrzeni publicznej – w restauracjach, 
klubach, czy lotniskach. we wszystkch 
miejscach w mieście i poza nim. 

„akustyką WNętrz W koNtekście Pro-

jektoWaNia Biur zaczęto się iNtereso-

Wać już w latach 60-tych, gdy wkraczałem 
do świata architektury. Potrzeba dużo 
wyobraźni, by uzmysłowić sobie, jak przez 
ostatnie pół wieku poprawiły się warunki 
pracy w biurach i z jak niskiego poziomu 
rozpoczęły się te zmiany.

na początku lat 70-tych byłem świad-
kiem, jak wzorcowy projekt aranżacji biur, 
przygotowany przez dEGw dla koncernu 
ibM z myślą o oddziałach w całej Europie, 
został przez nich odrzucony. Podczas 
gdy koncepcja biura typu „open space” 
została, z pewną dozą nieufności, przy-
jęta w kilku krajach, pomysł odrzuciły inne 
oddziały ibM, początkowo w Skandyna-
wii, a następnie w całej Europie Północnej. 

w opinii firmy ibM, zmuszanie do 
pracy w otwartej przestrzeni biurowej 
mogło obniżyć morale pracowników i i 
zachwiać ich wiarę w  wartości, którymi 
kieruje się firma.

Praca oparta na wiedzy i 
nieograniczona swoboda 
poruszania się
w krajach rozwiniętych gospodarczo 
zauważono zjawisko, które nazwano 
„pracą opartą na wiedzy”. nowe pro-

frank duffy, założyciel firmy degW, pracuje od 45 lat jako architekt 
i projektant stanowisk pracy. opisuje wyzwania, którym musimy 
sprostać i omawia podstawę kryteriów akustycznych w coraz bardziej 
wirtualnym świecie.

NoWe sPosoBy Pracy
wyZwaniEM dLa ProjEktantów biur



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

17

Zdjęcie: Peter bliek

Wyzwanie 5: od niepełnego do efek-
tywnego wykorzystania przestrzeni.

coraz większe znaczenie idei zrównowa-
żonego rozwoju doprowadzi do bardziej 
efektywnego korzystania z dostępnej prze-
strzeni. dzisiejsze biura, a w szczególności 
sale konferencyjne, należą do zasobów 
biznesowych, które są najmniej efektywnie 
wykorzystywane. 

Wyzwanie 6: od rozdzielenia do wza-
jemnego uzupełniania się.

rosnące znaczenie przenikania się grup 
i działów, łączenia idei, spontanicznych 
dyskusji spowoduje, że przestrzeń 
wspólna, łącząca różne grupy robocze 
oraz przestrzenie publiczne i półpubliczne 
pomiędzy budynkami, nabierze nowego 
znaczenia. Pomimo kwestii związanych z 
bezpieczeństwem, przestrzenie wspólne 
będą się pojawiać coraz częściej po to, 
aby nie rozdzielać, a zbliżać do siebie 
różne rodzaje aktywności biznesowej.

taki typ przestrzeni biurowej ewo-
luował z modelu opisującego układ 
biur dwudziestego pierwszego wieku. 
Strategia miejsca pracy zależy od prze-
pływu klientów, pracowników biurowych 
i dostawców rozproszonych w różnych 
lokalizacjach, w zależności od tego, kiedy 
dana praca będzie wykonywana.

Wyzwanie 3: od jednolitości do różno-
rodności

Pracownicy, grupy projektowe i organiza-
cje będą miały większą swobodę wyboru 
nie tylko miejsca i sposobu pracy, ale także 
zamieszkania i lokalizacji firmy. więk-
szość przestrzeni będzie uniwersalna. w 
mniejszości będą miejsca przeznaczone 
do ściśle określonych celów, takie jak 
sale konferencyjne, szkoleniowe, czy też 
sale multimedialne do przeprowadzania 
wideokonferencji, a więc pomieszczenia 
o szczególnych wymaganiach.

Wyzwanie 4: od przestrzeni indywidu-
alnej do wspólnej 

Pomimo większej decyzyjności jednostek 
i możliwości wyboru miejsca pracy, 
znaczenie przestrzeni wspólnych będzie 
rosło. ich aranżacja powinna ułatwiać 
interakcję, wymianę idei i współpracę. 
tym bardziej, że  praca w tych miejscach 
będzie jedną z wielu możliwych opcji, dla-
tego przestrzeń dzielona z innymi powinna 
być tak zaprojektowana, żeby jej wybór 
przynosił użytkownikom istotne korzyści. 
wśród architektów i projektantów będzie 
rosła świadomość tego, że w obliczu nie-
ograniczonych możliwości pracy zdalniej, 
istnienie formalnych biur musi mieć mocne 
uzasadnienie.

Możemy wyróżnić sześć 
trendów, które znacząco 
wpłyną na architekturę, 
projektowanie wnętrz i, 
oczywiście, planowanie 
akustyki. 

Wyzwanie 1: od stacjonarnych do 
mobilnych metod pracy.

Ludzie przyzwyczają się wykorzystywać 
nowe technologie, które zapewnią im moż-
liwość ciągłej pracy poprzez stały dostęp 
do potrzebnych informacji i możliwość 
komunikacji. dzięki temu będą bardziej 
mobilni i gotowi do pracy w wielu róż-
nych miejscach. nie będą zdani na pracę 
jedynie w zamkniętych przestrzeniach biu-
rowych, ale swoje obowiązki będą mogli 
wykonywać z różnych, coraz bardziej 
odległych lokalizacji. 

Wyzwanie 2: od przypisanego miejsca 
do wyboru 

jednostki i organizacje coraz chętniej 
będą wybierać środowisko i czas pracy 
dostosowane do ich zwyczajów, charak-
teru i stylu życia. Pracownicy biurowi będą 
mogli wybrać miejsce i sposób pracy, który 
im najbardziej odpowiada.
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Wolnowiszące absorbery dźwięku w kształcie chmur.

Wolnowiszące absorbery dźwiękochłonne w kształcie liści.

Zdjęcie: Peter w
uerm

li
Zdjęcie: Peter w

uerm
li
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zdjęcie: Peter Wuermli Photography

skomplikowana układanka
Pracownia Henry j Lyons architects przygotowywała projekt paneli wolnowiszących Ecophon Solo w 
oparciu o koncepcję głównego architekta. Zakładała ona stworzenie różnorodnych, kreatywnych stref 
w budynku. Firma Ecophon we współpracy z firmą inżynieryjno-konsultacyjną Gardiner & theobald 
zapewniła wyprodukowanie i dostawę paneli w specjalnych kształtach według ustalonego, napiętego 
terminarza. Montaż wszystkich elementów wykonała firma Platt and reilly drywall.

od tamtej pory liczba pracowników 
wzrosła do ponad 30 000 (ile zwierząt 
obejmuje lista płac, tego nie wiadomo). 
obecnie Google to o wiele więcej niż 
wyszukiwarka internetowa, to  internetowy 
gigant. wśród innych popularnych usług 
znajdują się takie aplikacje jak Google 
Earth, czy Gmail. Firma jest także właści-
cielem serwisu youtube oraz idzie jeszcze 
dalej, w obszar mediów społecznościo-
wych, za pomocą serwisu Google+.

od czasu, gdy siedziba obecnego 
giganta mieściła się w garażu, minęło 
tylko 15 lat! 

w obecnej siedzibie specjalnie zaprojekto-
wane panele dźwiękochłonne zapewniają 
dobrą akustykę i pogodny, inspirujący 
klimat.

„Tempora mutantor et nos in illis” – 
czasy się zmieniają, a my razem z nimi.

jednak złe warunki akustyczne w 
pomieszczeniu nigdy nie były „super”.

Ponad 1800 elementów wolnowiszą-
cych sprawia, że pomieszczenia budynku 
Montevetro charakteryzują się znakomitą 
akustyką. wśród nich można wyróżnić 34 
rodzaje paneli Ecophon Solo Freedom, o 
różnorodnych kształtach, oraz dziewięć 
standardowych kształtów paneli Ecophon 
Solo – okrągłych i prostokątnych. Panele 
zostały wykonane w siedmiu różnych stan-
dardowych kolorach i czterech odcieniach 
specjalnych.

Skąd się wzięła nazwa Google?
w 1997 roku, założyciele firmy Larry 

Page i Sergey brin wpadli na pomysł, 
aby dać swojej wyszukiwarce, zwanej 
wówczas jako back rub, inną nazwę. 
Zaczęli bawić się słowem „googol”, 
oznaczającym liczbę 10100. nazwa 
miała nawiązywać do ich celu, którym 
było skatalogowanie i udostępnienie 
światowych zasobów informacji. tak oto 
narodził się kolos o nazwie Google.

aktualnie ponad 30 000 
pracowników
rok później, w 1998 r., firma przeniosła 
się do swojego pierwszego biura, garażu 
w Menlo Park w kaliforni (uSa) i przyjęła 
pierwszego pracownika. w 1999 r. w 
biurze pojawił się pierwszy pies – yoshka.

Biuro projektowe:

camenzind evolution

systemy akustyczne ecophon:

ecophon solo™

gdzie najchętniej podjąłbyś pracę, gdybyś 
był studentem informatyki?

odpowiedź jest prosta: w Google, 
gigancie pośród wyszukiwarek. taki był 
wynik sondażu, w którym wzięło udział 
144 000 studentów z całego świata.

baw się pracą. bądź kreatywny. 
Postępuj zgodnie z google'owską zasadą 
„don’t be evil” (nie czyń złego/nie bądź 
zły). kultura organizacji stworzona przez 
Google świetnie się sprawdza. biorąc 
pod uwagę wartość rynkową i wartość 
marki, firma jest obecnie na absolutnym 
światowym szczycie. wśród innych firm, 
piastujących najwyższe pozycje na rynku, 
znajdują się też trzej inni giganci z branży 
it: apple, Microsoft i ibM.

dla organizacji oczywistym celem 
było, by siedziba w dublinie wywoływała 
uśmiech i wspierała kreatywność. 

Ponad 1800 wolnowiszących 
paneli 
biuro firmy Google w dublinie jest siedzibą 
główną na Europę, bliski wschód i afrykę. 
kompleks biurowy obejmuje trzy budynki: 
one Grand canal, Gasworks i piętnasto-
piętrowy Google docks, znany także jako 
Montevetro.

suPer googLe 
PrZyciąGa StudEntów
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Wolnowiszące okrągłe absorbery dźwięku.

Wolnowiszące absorbery dźwięku w kształcie prostokątów.

Zdjęcie: Peter w
uerm

li
Zdjęcie: Peter w

uerm
li
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Wolnowiszące absorbery dźwięku w kszałcie liter.

Wolnowiszące kwadratowe absorbery dźwięku.

Zdjęcie: Peter w
uerm

li
Zdjęcie: Peter w

uerm
li
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„dla wielu 
z nas, czas 
nieprze-
rywany 
ma dużo 
większą 
wartość, niż 
przerywa-
ny”.

nane na czas i bez niepotrzebnego stresu, 
musimy znaleźć czas na odpowiednie 
przygotowanie.

Przerywany, czy nieprzerywany 
czas pracy?
każdy z nas pamięta okres dziecięcych 
wakacji. Słoneczne dni i mnóstwo niekoń-
czących się czynności. rzadko nam prze-
szkadzano, a nasze czynności zabierały 
tyle czasu, ile powinny – to wspaniały 
przykład nieprzerywanego czasu, gdzie 
ten doświadczany dominuje nad czasem 
zegarowym.

„dla wielu z nas, czas nieprzerywany 
ma dużo większą wartość, niż przery-
wany. różnica jest na tyle duża, że oba 
typy czasu nie powinny być mierzone za 
pomocą tej samej jednostki, tj. godziny 
zegarowej” – twierdzi bodil jönsson. bodil 
uważa, że trudniejsze poznawczo zada-
nia wymagają dłuższego czasu na przy-
gotowanie, co oznacza, że powtarzające 
się przerwy powodują stres i za każdym 
razem, gdy praca jest przerywana, ponow-
nie potrzebujemy czasu na wdrożenie się.

dziesięć refleksji na temat czasu
Żadna inna książka, poruszająca temat 
zarządzania i umiejętności kierowniczych, 
nie sprzedała się w Szwecji tak dobrze, jak 
„ten thoughts about time”. książka została 
przetłumaczona z języka szwedzkiego na 
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, 
niderlandzki, portugalski, rosyjski, duński, 
norweski, fiński, estoński, litewski, czeski, 
litewski, hebrajski, koreański i tajski.

zostać wcześniej odpowiednio nastrojony 
i przygotowany. jeśli przeznaczymy parę 
chwil na przygotowanie się, wykonywane 
przez nas czynności zyskają na jakości i 
będą nam sprawiać przyjemność. Myśle-
nie wymaga czasu.

długość czasu na przygotowanie jest 
determinowana przez rodzaj wykony-
wanej czynności. naturalnie najkrótszy 
czas na przygotowanie jest potrzebny w 
przypadku prostych czynności. niestety 
mamy skłonność, by dzień zaczynać od 
czynności banalnych, np opróżenienia 
kosza czy przygotowania kawy. Myślimy: 
„wspaniale, to już mam za sobą”, pod-
czas gdy odkładamy na później rzeczy 
naprawdę ważne.

Zamiast tego, spróbujmy najpierw 
wykonać trudniejsze zadania, nieza-
przątając sobie głowy małymi prostymi 
czynnościami. aby przygotować się do 
czynności trudnych tak, aby zostały wyko-

„Nie pozwól, aby zegar tobą rządził. stwórz swoją 
własną metodę doświadczania i kontroli czasu, która 
pozwoli uniknąć sytuacji stresowych i umożliwi ci rozwój” 
– mówi Bodil jönsson, profesor uniwersytetu w Lund.

Bodil jönsson to profesor  fizyki i 
pisarka, autorka wielu książek. od 
1999 roku jest profesorem technologii 
rehabilitacyjnej na uniwersytecie w 
Lund.

Zdjęcie: adam
 H

aglund

świadome planowanie czasu
•  Zastanów się, co w twoim przypadku oznacza nieprzerwany czas na 

zadanie, a co powoduje, że ten czas jest przerywany? Zapobiegaj tym 
sytuacjom, eliminuj stopniowo kolejne czynniki przeszkadzające. 

•  odróżniaj czas zegarowy od czasu odczuwanego. Miej kontrolę nad 
twoim wewnętrznym czasem, nie pozwól, by czas zegarowy tobą kierował.

•  Pozwól, aby nowy sposób działania i pomysły przeniosły się na wszystkie 
płaszczyzny twojego życia – pracę, wypoczynek i rodzinę. Podejmuj 
decyzje świadomie i planuj czynności tak, aby nic ci nie przeszkadzało.

•  Zrób wszystko, aby móc powiedzieć: „mam mnóstwo czasu”.

W książce Pt.: “teN tHougHts aBout 

tiMe” [dziesięć refLeksji Na teMat 

czasu] bodil jönsson opisuje różnice 
pomiędzy czasem zegarowym a czasem 
odczuwanym. 

daj sobie czas na 
przygotowanie.
bodil jönsson mówi, że wszystko co robimy 
wymaga czasu na przygotowanie (tzw. 
setup time).

„niektóre czynności wykonujemy 
znacznie lepiej, jeśli nic nam nie prze-
szkadza lub gdy przeznaczymy wcze-
śniej trochę czasu na przygotowanie się” 
– twierdzi bodil. „Setup time” oznacza 
czas na przygotowanie się, wyłączenie i 
wyregulowanie organizmu (tak jak w przy-
padku kalibracji i przestawienia maszyny 
z produkcji jednego produktu na drugi). 
chodzi o wewnętrzne samopoczucie – 
jeśli chcemy zrobić coś dobrze, mózg musi 

czas Na zastaNoWieNie: 
ciąGłE odrywaniE od Zadań i 
brak cZaSu na ZaPLanowaniE
ZaGraŻa EFEktywności
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każdy z nas pamięta okres dziecięcych wakacji. słoneczne dni i mnóstwo niekończących się czynności.

niepożądane odgłosy można znacząco 
ograniczyć, umożliwiając niezbędną 
komunikację, na warunkach, które sami 
określimy.

biura typu „combi” lub „cell office” 
mają inne wady. Pracownicy mogą 
próbować krzyczeć do siebie przez 
otwarte drzwi, przeszkadzając swoim 
kolegom. w innych przypadkach, ludzie 
wchodzą do biura i stojąc przy wejściu 
czekają na odpowiedź kogoś, kto jest 
całkowicie pochłonięty swoją pracą lub 
rozmawia przez telefon. Znacie to? takie 
sytuacje powodują stres u obu stron. Zanim 
pierwsza osoba wróci do swoich zadań, 
będzie potrzebowała czasu na ponowne 
wdrożenie się, podczas gdy druga osoba 
może być podirytowana brakiem szybkiej 
odpowiedzi lub koniecznością zadania 
pytania później.

wszystko to zabiera nam cenny czas. 
Mnóstwo czasu. upewnij się, że kierujesz 
się swoim własnym poczuciem czasu, 
że jesteś spokojny i skoncentrowany. 
Stwórz zasady dla siebie i dla innych, by 
ograniczyć do minimum czynniki  zakłó-
cające wykonywanie zadania. Hałas, 

Większość Ludzi woli wykonać roz-
poczęte zadanie od a do Z, przy jak 
najmniejszej liczbie wymuszonych przerw, 
aby uniknąć konieczności ponownego 
przygotowywania się do pracy (patrz 
artykuł obok). bardziej skomplikowane 
zadania wymagają dłuższego czasu na 
przygotowanie, co oznacza, że powtarza-
jące się przerwy powodują stres związany 
z koniecznością przeznaczenia czasu na 
ponowne wdrożenie.

w biurze musimy się koncentrować 
zarówno na wykonywaniu przydzielonych 
nam zadań, jak i komunikacji z innymi 
pracownikami. w otwartych przestrze-
niach biurowych większość osób może w 
łatwy sposób nawiązać ze sobą kontakt 
wzrokowy. Szanując pracę drugiej osoby 
można więc dostrzec, czy ktoś jest zajęty 
i podjąć odpowiednią decyzję. Z drugiej 
strony, kogoś może rozpraszać ciągły ruch 
w pomieszczeniu, dzwoniące telefony i 
głośne rozmowy innych.

HałaS dEZorGaniZujE cZaS Pracy
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cym stopniu przyczynili się do przygotowa-
nia akustycznej części projektu.

Nowe biuro dla pracowników 
działu roszczeń
biura towarzystwa ubezpieczeniowego 
MaaF zostały zbudowane dla pracow-
ników działu przyjmującego roszczenia 
o odszkodowania powypadkowe. biura 
obejmują powierzchnię 8100 metrów 
kwadratowych i zapewniają miejsce pracy 
475 osobom.

Pełne rozwinięcie skrótu MaaF to 
„Mutuelle d’assurance des artisans de 
France”. Firma powstała w 1950 roku, 
proponowała wówczas ubezpieczenia 
samochodowe dla rzemieślników i arty-
stów. obecnie towarzystwo jest numerem 
jeden pośród francuskich towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, których klienci 
są także ich akcjonariuszami. Firma jest na 
piątym miejscu, sprzedaży ubezpieczeń 
w sektorze samochodowym, oferując przy 
tym także inne rodzaje ubezpieczeń.

biurowiec posiada betonową konstruk-
cję pozwalającą na magazynowanie 
energii i powstał zgodnie z zasadami 
tabS (thermally activated building Sys-
tems). jest klasyfikowany według systemu 
certyfikacji HQE (Haute Qualité Environ-
mentale) – francuskiego systemu certyfika-

umożliwiającą architektom i akustykom 
zapewnienie komfortu akustycznego dosto-
sowanego do czynności wykonywanych w 
danym pomieszczeniu. czy najważniejsze 
jest natężenie dźwięku? czy priorytetem 
ma być zrozumiałość mowy i odpowiednia 
przejrzystość dźwięku? czy jest to głównie 
kwestia ograniczenia zasięgu dźwięku 
dźwięku, jak w przypadku towarzystwa 
MaaF?

wymagania akustyczne określone są 
we francuskim systemie środowiskowej 
certyfikacji budynków HQE (cel nr 9). aku-
stycy musieli obniżyć zasięg przestrzenny 
dźwięku.

kadra towarzystwa ubezpieczenio-
wego MaaF pracuje w biurach na planie 
otwartym, gdzie głównym wymogiem było 
ograniczenie zasięgu dźwięku i tym samym 
obniżenie poziomu hałasu w poszczegól-
nych częściach biura.

Gdy pracownicy prowadzą przez cały 
dzień rozmowy telefoniczne, pojawia się 
ryzyko, że będą sobie wzajemnie prze-
szkadzać.  akustyka wnętrza musi jed-
nocześnie zapewniać członkom zespołu 
możliwość skutecznej komunikacji, tak by 
nie stanowiła ona źródła hałasu rozprasza-
jącego inne grupy robocze.

Pierre chigot, julien damy i yoan Le 
Muet z Saint-Gobain Ecophon w znaczą-

stropy aktywowane termicznie i wysokie wymagania odnośnie akustyki wnętrz 
można z sukcesem połączyć. to był powód, dla którego architekt projektujący 
nowe biuro firmy ubezpieczeniowej Maaf wybrał rozwiązania ecophon. W 
pomieszczeniach wykończonych twardymi materiałami, z przewagą betonu, ciągłe 
rozmowy telefoniczne pracowników powodowałyby niewyobrażalny zgiełk.

MagazyNoWaNie ciepła i zimna w 
masywnych betonowych elementach 
konstrukcji budynku wykorzystywane 
jest w budynkach niskoenergetycznych.  
beton charakteryzuje się dużą pojemno-
ścią i bezwładnością termiczną. Powoli 
pochłania i oddaje ciepło, co czyni go 
doskonałym materiałem magazynujacym 
energię cieplną.

Gdy wymagana jest też dobra aku-
styka wnętrza, trzeba pokonać jedną 
istotną przeszkodę.

Sufit akustyczny nie może ograniczać 
emisji energii cieplnej ze stropu, jeśli ten 
ostatni wykorzystywany jest do stabilizacji 
temperatury w pomieszczeniu. 

w takich wypadkach najlepszym 
rozwiązaniem są sufity wyspowe,  które 
pozostawiają wystarczającą przestrzeń 
dla przepływu powietrza. jest to system o 
wysokiej efektywności akustycznej. 

oba omawiane czynniki wpłynęły na 
wybór Pierre'a cary z Hobo architecture, 
który zdecydował się zastosować  sys-
temy akustyczne w MaaF, towarzystwie 
ubezpieczeniowym posiadającym swoją 
siedzibę we francuskim mieście chauray.

unikalna koncepcja akustyczna
bazując na swoim długoletnim doświad-
czeniu, Ecophon opracował koncepcję 

WydajNość eNergetyczNa 
i akuStyka wnętrZ
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Zdjęcie: nicolas claris

cji środowiskowej budynków – jako bbc 
(bâtiment basse consommations) i bEPoS 
(bâtiment à Energie PoSitive). oznacza 
to, że budynek wytwarza więcej energii, 
niż sam zużywa. umieszczone na dachu 
panele słoneczne będą spełniały oczeki-
wane wymagania energetyczne. w ciepłe 
dni wydzielane jest chłodne powietrze 
pozyskane w trakcie zimnych nocy i zaku-
mulowane w betonowej konstrukcji. chłód 
jest przyjemniejszy, niż ten pochodzący z 
klimatyzacji, która wprawiając powietrze 
w ruch powoduje przeciągi. 

By stworzyć budynek, który będzie można przystosować do różnych warunków i 
rozwiązań funkcjonalnych, architekt odszedł od przyjętego we francji standardu, który 
stanowi, że prefabrykowane betonowe elementy muszą mieć 270 cm szerokości. zamiast 
tego, użyto elementów o połowę węższych (135 cm), co pozwoliło na wydzielenie 
pomieszczeń o pożądanych wymiarach. architekt uznał, że wymiary wolnowiszących 
absorberów dźwięku będą idealnie pasować. 

Nowe biura towarzystwa Maaf 
we francuskim mieście chauray. 
energooszczędna, betonowa 
konstrukcja i panele słoneczne na 
dachu.

„czas pogłosu (t) i równoważne pole 

powierzchni dźwiękochłonnej (eaa) to 

klasyczne parametry pomagające określić, 

czy akustyka danego pomieszczenia jest 

dobra, czy zła” – wyjaśnia yoan Le-Muet, 

concept developer we francuskim oddziale 

saint-gobain ecophon.  

„jednak tym metodom pomiaru właściwości 

akustycznych często daleko do precyzyjnej 

dokładności. aby stworzyć dobre 

środowisko akustyczne, nazywanego 

komfortem akustycznym, opracowaliśmy 

podejście, które jest bardziej wszechstronne 

i dokładne, aniżeli opieranie parametrów 

akustycznych pomieszczenia tylko na 

wynikach czasu pogłosu. Przykładowo, w 

biurze na planie otwartym, kształt 

pomieszczenia i jego proporcje mają wpływ 

na to, w jaki sposób rozchodzi się dźwięk. 

jest to jeden z najważniejszych czynników, 

który bierzemy pod uwagę przy wyborze 

systemu akustycznego”.

Biuro projektowe:

Hobo architecture

systemy akustyczne ecophon:

ecophon solo™

ecophon gedina™
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hristine c
haudagne

ekologiczny publiczny transport przed energooszczędnym, neutralnym węglowo 
budynkiem WooPa, w którym znajdują się biura, 92 apartamenty, sklepy i 
miejsca parkingowe.

WooPa – supernowoczesny budynek w Lyonie
budynek wooPa został zaprojektowany przez thomasa rau, architekta z amsterdamu, to supernowo-
czesny projekt w Lyonie, mieście o dużej świadomości ekologicznej. budynek jest neutralny węglowo i 
charakteryzuje się pozytywnym bilansem energetycznym – tj. produkuje więcej energii, niż sam zużywa 
– częściowo dzięki wykorzystaniu paneli słonecznych. Szkło i wtórnie przetworzony beton wzmocniony 
szkłem stanowią przykłady materiałów budowlanych o ekologicznych właściwościach.
 budynek wooPa mieści w sobie biura, sklepy, apartamenty i miejsca parkingowe. jego powierzchnia 
całkowita wynosi 21 000 m².
 według forum internetowego urban dictionary słowo „woopa” oznacza podekscytowanie, radość i 
szczęście.

WoLNoWiszące aBsorBery dźWięku 
to oczywisty wybór w budynkach z wyko-
rzystaniem systemów tabS (thermally 
activated building Systems). tutaj sufity 
akustyczne od ściany do ściany nie są 
alternatywą. uniemożliwiają one bowiem 
przedostawanie się do pomieszczenia 
chłodnego powietrza z betonowego 
stropu.

czy nie jest prościej pozwolić chłod-
nemu powietrzu swobodnie przepływać 
pomiędzy wolnowiszącymi absorberami? 

„Pierwsze konkretne badania w tym 
zakresie, mające odpowiedzieć na powyż-
sze pytanie, sugerują, że przeszkoda w 
postaci absorberów jest minimalna” – 
wyjaśnia yoan-Le Muet, odpowiedzialny 
za lokalne wyniki badań. 

różnica na poziomie 0,3°c
w ramach tych badań porównano tempe-
raturę oraz właściwości akustyczne dwóch 
biur typu komórkowego o podobnej 
powierzchni. 

Przy zamontowaniu absorberów wol-
nowiszących na połowie sufitu w jednym 
biurze, było tam tylko o 0,3°c cieplej, niż 
w drugim biurze, w którym sufit był całkowi-
cie odsłonięty. Minimalna różnica stanowi 
zaledwie 1/10 dopuszczalnej dziennej 
różnicy wynoszącej 3°c.

badanie miało miejsce w okresie pięciu 
tygodni w lecie 2012 r. i wykonano je w 
kompleksie budynków wooPa w Vaulx-
-en-Velin na przedmieściach Lyonu, na 
południu Francji.

w celu osiągnięcia rzetelnych wyni-
ków, podczas badania w żadnym z biur 
nie przebywali ludzie. użyto specjalnej 
technologii służącej do wytwarzania reali-
stycznych ruchów powietrza i symulacji 

wyjątkowE badania udawadniają, 
że WoLNoWiszące aBsorBery dźWięku oraz systeMy taBs 

PoZwaLają SkutEcZniE kontroLować
warunki kLiMatycZnE w budynku
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Wolnowiszące absorbery dźwięku umożliwiają 
przedostawanie się chłodnego powietrza ze 
stropu do pomieszczenia.

instalacje z wodą umieszczone w betonowym 
stropie chłodzą biura w okresie letnim, 
zapewniając wszystkim pracownikom przyjemny 
klimat.

Holenderscy architekci z firmy rau 
otrzymali zlecenie na wykonanie 
projektu w energooszczędnym i 
neutralnym węglowo budynku 
Woopa  w Lyonie, który w kontekście 
designu wnętrz i zrównoważonego 
rozwoju wychodził dumnie poza 
ramy wymaganych norm. architekt  
thomas rau w pomieszczeniu z 
taBs (thermally activated Building 
systems).

zdjęcie z badań: biuro typu „cell office” z zainstalowanymi 
wolnowiszącymi absorberami dźwięku. fotografia 
przedstawia urządzenie testujące przypominające 
manekina – dwie niebieskie okrągłe pionowe rury, które 
zostały wykorzystane do emisji ciepła podobnego do 
ciepła wydzielanego przez ludzkie ciało i sprzęt biurowy, 
a także częściowo do tworzenia symulacji realistycznych 
ruchów powietrza.

Bliska współpraca 
podczas badań 
Pracujący nad projektem wooPa 
francuski oddział Ecophon (yoan 
Le-Muet, thomas bonnet) i szwedzki 
dział badań i rozwoju Ecophon 
(jonas Skeppås) współpracowały z 
następującymi jednostkami:

• ośrodek naukowo-badawczy 
Saint-Gobain research

• Peutz (firma konsultingowa) z 
Francji (pomiary akustyczne) i 
Holandii (pomiary termiczne)

• coGEci (właściciel 22% nieru-
chomości i użytkownik końcowy)

• katEnE (konsultacja w zakresie 
płynów)

• dic (montaż)

Biuro projektowe:

rau architects

systemy akustyczne ecophon:

ecophon solo™

ciepła wydzielanego przez ludzkie ciało 
oraz sprzęt biurowy.

„jednym z najważniejszych wyników 
badania było udowodnienie, że pokrycie 
połowy sufitu wolnowiszącymi absorbe-
rami dźwięku ma znaczący wpływ na 
poprawę akustyki w budynkach z syste-
mem tabS, przy minimalnym wpływie na 
średnią temperaturę w pomieszczeniu” 
– mówi Hanneke Peperkamp, kierownik 
projektu ds. jakości powietrza i klimatu 
pomieszczeń z firmy Peutz, która wyko-
nała pomiary właściwości termicznych w 
budynku wooPa. 

Nowy standard w praktyce
w ramach projektu zbadano również 
właściwości akustyczne biur typu „open 
space”. wyniki pokazują, że wartości pro-
pagacji dźwięku i głośności zmniejszają 
się proporcjonalnie do ilości wolnowiszą-
cych absorberów dźwięku. 

oba czynniki to główne problemy biur 
wielkopowierzchniowych. opracowano 
więc nową normę międzynarodową 
dotyczącą właściwości akustycznych w 
pomieszczeniach, z którą związana jest 
nowa norma akustyczna iSo 3382-3, 
którą wykorzystano podczas badania.

norma iSo 3382-3 została opraco-
wana w celu zastąpienia czasu pogłosu 
innymi pomiarami, bardziej znaczącymi w 
kontekście prawidłowej oceny właściwości 
akustycznych w biurach na planie otwar-
tym. Międzynarodowa organizacja nor-
malizacyjna zrzesza krajowe organizacje 
normalizacyjne w 163 krajach, a nowa 
norma dotycząca warunków akustycznych 
wnętrz została wprowadzona w zeszłym 
roku. 



28

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e
Zdjęcie: M

ichael o
osten Fotografie

architekt wnętrz chiel Heijnsdijk z firmy 
d+Z architecten+Projectmanagers.

wytyczne dla d+Z zostały przedsta-
wione w specjalnym podręczniku „kia 
Space identity Guide”, który określał 
możliwe kolory, pożądane wzornictwo i 
styl mebli.

w centrum pracuje około 70 pracow-
ników w średnim wieku. chiel Heijnsdijk 
opowiada, że personel był bardzo zaan-
gażowany w przygotowanie projektu. 

„razem z corem baltusem, poprzednim 
dyrektorem zarządzającym kia Motors w 
Holandii, włożyliśmy wiele pracy w znale-
zienie odpowiedniego rozwiązania sufi-
towego, najlepszego zarówno od strony 
wizualnej i technicznej, jak i akustycznej.

„Postawiliśmy środowisku akustycz-
nemu wysokie wymagania” – opowiada 
chiel Heijnsdijk.

W nowopowstałym centrum rozwojowym niedaleko holenderskiego 
Breukelen, swoją nową siedzibę otworzył koreański koncern kia 
Motors. dynamiczny rozwój marki odzwierciedla nowa centrala, która 
emanuje atmosferą optymizmu i wzrostu. Poświęcono także sporo 
uwagi stworzeniu najwyższej klasy warunków akustycznych. 

gdy HoLeNderski oddział Marki kia 
przeniósł się do nowego biura w breuke-
len, małym mieście położonym na południe 
od amserdamu, było jasne, że siedziba 
powinna emanować atmosferą sukcesu, 
postępu i optymizmu.

dla podkreślenia opinii, że kia to 
marka, której oferta wykracza ponad 
standard, centrum rozwojowe powstało 
w idealnej, wyeksponowanej lokalizacji, 
tuż przy ruchliwej autostradzie a2.

w budynku znajdują się biura zarządu, 
showroom, warsztat wzorcowy i kantyna 
dla pracowników, co idealnie korespon-
duje z planami marki kia co do rozwoju i 
przyszłej oferty.

zrównoważony rozwój i styl
„Punktem startowym dla tego projektu był 
zrównoważony rozwój i styl” – wyjaśnia 

kia staWia środoWisku akustyczNeMu

wySokiE wyMaGania
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Zdjęcie: Pim
 G

eerts

Zdjęcie: Michael oosten Fotografie

Stołówka jest miejscem, gdzie zbiera 
się wiele osób na raz. rozmowy, szuranie 
krzesłami, odkładanie talerzy i sztućców 
tworzy ogólny hałas. Mimo tych wszyst-
kich dźwięków, atmosfera w takim miejscu 
powinna przynosić odprężenie. aby 
obniżyć poziom hałasu, od ściany do 
ściany zainstalowano sufit Ecophon Focus 
dg, a dodatkowo wolnowiszące panele 
Ecophon Solo circle. jest to efektowne i 
skuteczne rozwiązanie.

„Podjęliśmy tę decyzję bez wahania. 
System jest superfunkcjonalny i atrakcyjny 
wizualnie” – tak chiel Heijnsdijk opisuje 
wolnowiszący sufit akustyczny. chiel Heijnsdijk, d+z architecten+Projectmanagers.

Popularne samochody. salon wystawowy, gdzie klienci mogą przyjrzeć się bliżej bogatej ofercie modeli marki kia.

„System Ecophon Focus™ dg spełnił 
wszystkie nasze oczekiwania i został 
zastosowany w przestrzeniach biurowych, 
pokoju zarządu oraz stołówce. Sufit jest 
dokładnie taki, jak chcieliśmy, zarówno 
pod kątem wizualnym, jak i technicznym”.

twarde powierzchnie 
wymagają  najwyższej klasy 
dźwiękochłonności
według Heijnsdijka, akustyka biura ma 
decydujący wpływ na samopoczucie 
pracowników i jakości ich pracy. wyja-
śnia, że trzeba było uwzględnić twardo 
wykończone ściany oraz stosunkowo 
twardą nawierzchnię podłogi. aby obni-
żyć poziom dźwięku w pomieszczeniach, 
konieczne było zastosowanie sufitu 
akustycznego o najwyższej klasie dźwię-
kochłonności. 
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kolejnym czynnikiem, który musi zostać 
uwzględniony, jest charakter pracy na 
danym stanowisku, które może być mniej lub 
bardziej narażone na hałas, w zależności od 
intensywności pracy umysłowej. 
(Martellotta 2011)

Biuro projektowe:

d+z architecten+Projectmanagers

systemy akustyczne ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon solo™

genialne. Pokój konferencyjny i pokój zarządu kryją w sobie wiele 
inteligentnych rozwiązań: architekci skonstruowali stół spoczywający na 
dyskretnej strukturze ramowej tak, by siadającym nie przeszkadzały nogi od 
stołu. rozwiązania techniczne są ukryte nad sufitem akustycznym. Po każdej 
stronie drewnianej ścianki działowej umieszczono ekrany do prezentacji 
multimedialnych, które są widoczne dla wszystkich osób obecnych w 
pomieszczeniu. 

funkcjonalność i design – nierozłączna para. Podwieszany sufit akustyczny, 
uzupełniony dwoma różnymi elementami wolnowiszącymi, zapewnia skuteczną 
absorpcję dźwięku. W innym przypadku hałas uniemożliwiałby odpoczynek. 
Podczas przerwy na lunch ludzie muszą mieć możliwość zrelaksowania 
się i naładowania baterii na dalszą część dnia. Pomaga w tym środowisko 
akustyczne redukujące poziom natężenia dźwięku.

interakcja i komunikacja w przestrzeni biurowej to idealna 
koncepcja dla kia. Właściwości twardych, odbijających 
dźwięk powierzchni ściennych i podłogowych są 
kompensowane przez sufity akustyczne o najwyższej 
klasie dźwiękochłonności (a).

kod koloru à la kia: jednym z kolorów narzuconych 
przez podręcznik „space identity guide”, którego przy 
projektowaniu holenderskiego biura zarządu przestrzegali 
architekci, jest kolor czerwony. u góry rozciąga się sufit 
akustyczny zintegrowany z instalacją oświetleniową.
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Björn Hellström ostrzega przed traktowaniem biur 
wielkopowierzchniowych jako powtarzalnych, 
typowych. każdy projekt wymaga bowiem 
szczegółowej analizy w kontekście dostosowania 
struktury przestrzeni zarówno do wspólnych, jak i 
indywidualnych potrzeb.

ciesząca się dużą PoPuLarNością 

książka Pt.: „about the office Landsca-
pe’s acoustics & architecture (what the Ear 
Hears but the Eye doesn’t See)” [o aku-
styce i architekturze przestrzeni biurowych 
– co ucho usłyszy, ale oko nie zobaczy], 
opublikowana przez wydawnictwo arkus, 
opisuje rozwiązanie, które może przynieść 
bardzo pomyślne rezultaty. książkę napisał 
szwedzki profesor björn Hellström, który 
wykłada architekturę i pracuje jako projek-
tant akustyki. 

interakcja za każdą cenę?
björn Hellström twierdzi, że wzrost znacze-
nia współdziałania i komunikacji pomiędzy 
pracownikami wymusza coraz powszech-
niejsze stosowanie biur typu „open space".

ale czy interakcja i komunikacja to 
zawsze aspekty o pozytywnym zabar-
wieniu? 

według Hellströma hipotetycznie tak, 
profesor dodaje jednak, że miałoby to 
miejsce tylko wówczas, gdyby „komunika-
cja odbywała się bez emisji dźwięków”. 
Problem stanowi fakt, że dźwięk jest 
generowany w chwili, gdy rozpoczyna 
się interakcja. tak samo dzieje się w przy-
padku, gdy ktoś przechodząc obok sta-
nowiska pracy drugiej osoby rozpoczyna 
konwersację. dźwięk pomaga tym, którzy 
w rozmowie uczestniczą, jednak może 
przeszkadzać osobom przebywającym 
w jej sąsiedztwie.

Poza rozwiązaniem problemów zwią-
zanych z akustyką, należy też rozpatrzyć 
funkcjonalne aspekty projektu. dwa 
główne, które należy wziąć pod uwagę 
to wzajemne rozmieszczenie przestrzeni o 
różnej funkcji i przepływ ludzi między nimi. 

od analizy do zaplanowania 
biura typu „open space”
według Hellströma, do przeprowadzenia 
analizy zależności pomiędzy rozmieszcze-
niem funkcji a przepływem użytkowników 
przydaje się metoda związana z teorią 
„space syntax” (tzw. syntaksa przestrzenna). 
w jaki sposób pomieszczenia funkcjonują 
względem siebie? w jakim celu i w jakich 
kierunkach przemieszczają się użytkow-
nicy w danym pomieszczeniu? Syntaksa 
przestrzenna pozwala nam zbadać i 
przeanalizować ludzkie zachowania 

czy można połączyć właściwości biura 
wielkopowierzchniowego z nieograniczoną 
przestrzenią dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb? Nad tą kwestią zastanawiają się architekci, 
użytkownicy i akustycy na całym swiecie. 

to, cZEGo

oko
niE widZi
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W biurach typu „open 
space” niewątpliwie 
najczęściej wymienianym 
problemem jest hałas. 
(navai, Veitch 2003)

źródeł, na przykład znajdujacych się za 
ścianą. dźwięk jest przestrzenny. 

docelowo należy dostosowywać 
właściwości akustyczne pomieszczenia 
do jego funkcji. w tym kontekście należy 
zwrócić uwagę na kilka problemów. jak 
klienci i inne osoby, będące laikami w 
dziedzinie akustyki wnętrz, mają umieć 
określić swoje potrzeby, gdy większość z 
nich nawet nie wie o co pytać i jakie są 
możliwości? jak musi się zachować kon-
sultant akustyczny, aby zagwarantować 
sobie dostateczny wpływ na projekt? i 
czy komunikacja konsultanta z klientem 
przebiega w prawidłowy sposób?

akustycy – bądźcie stanowczy!
Zamiast skupiać się na opowiadaniu o 
klasach akustycznych, rodzajach absorbe-
rów i poziomach dźwięku, björn Hellström 
uważa, że konsultanci powinni przyjąć 
bardziej zdecydowaną postawę. radzi, 
aby podkreślać znaczenie przestrzennych 
parametrów dźwięku, jego wpływu na 
ludzi oraz mówić o sposobach planowa-
nia akustyki.

ważnym czynnikiem w kontekście 
zaradzenia problemom akustycznym jest 
odpowiednia organizacja przestrzeni 
w taki sposób, aby uzyskać kontrolę 
nad miejscami, w których dochodzi do 
komunikacji. rozmieszczenie wejść, klatek 
schodowych i korytarzy ma wpływ na to, 
gdzie pracownicy będą się spotykać. 
dodatkowo, pracowników wykonujących 
podobne czynności można umieszczać 
obok siebie, wpływając w ten sposób na 
wzrost świadomości przynależności do 
grupy.

Przemyślany rozkład pomieszczeń, 
elementy dekoracyjne, meble, instalacje i 
świadomość docelowej funkcji poszcze-
gólnych pomieszczeń – wszystko to 
wpływa na właściwości przestrzenne, 
model poruszania się, integrację i komu-
nikację.

björn Hellström uważa, że w obliczu 
dalszego upowszechniania się biur typu 
"open space", powinniśmy zadać sobie 
następujące pytania:  czy jestem wydajny, 
bo biuro w którym pracuję jest otwarte?  
czy może to biuro jest wydajne, bo ja 
jestem otwarty? 

kreśla, że planując układ biur wielkopo-
wierzchniowych należy być świadomym, 
że różne rzuty pionowe pomieszczenia 
determinują specyfikę aranżacji wnętrza 
oraz model poruszania się.

to, czego oko nie widzi, ucho 
usłyszy
björn Hellström uważa, że jednym z minu-
sów planowania biur wielkopowierzchnio-
wych jest to, że kładzie się zwykle nacisk 
na aspekty wizualne, pomijając przy tym 
ważną rolę środowiska akustycznego. 
Pełna percepcja walorów pomieszczenia 
jest więc ograniczona. jest to tym bardziej 
niezrozumiałe, jeśli uświadomimy sobie, że 
słuch jest zmysłem wszechkierunkowym 
(w odróżnieniu od wzroku) i że możemy 
odbierać nim impulsy od niewidocznych 

(interakcję) podczas ich przebywania w 
określonym miejscu. Metoda ta okazuje 
się również przydatna podczas projekto-
wania biur.

analiza syntaksy przestrzennej zwykle 
obnaża fakt, iż jakość rozmieszczenia 
pojedynczych stanowisk pracy znacząco 
się od siebie różni. dzieje się tak pomimo 
intencji stworzenia w takim biurze środo-
wiska pełnej mobilności i płaskiej struktury 
organizacyjnej. wydaje się też, że sta-
nowiska pracy są często organizowane 
strukturalnie. Przykładowo, wiele z nich 
jest skumulowanych wokół pojedynczego 
wejścia lub klatki schodowej, co wpływa 
na model poruszania się. Przy dwóch 
klatkach schodowych i dwóch wejściach 
model poruszania się jest już bardziej 
zrównoważony. Profesor Hellström pod-



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

33

Zdjęcie: M
artin Palvén

Po zaledwie kilku miesiącach pracy w nowootwartej siedzibie, 
wcześniejsze wątpliwości i obawy przeistoczyły się w optymizm.  
Magazyn eco zadał pytanie: dlaczego?

„oPeN sPace”
był rEwoLucją

dzięki właściwym rozwiązaniom akustycznym, każdy może się swobodnie porozumiewać z kolegami 
nie przeszkadzając innym współpracownikom.  Widoczny na zdjęciu sufit akustyczny o najwyższej 
klasie pochłaniania dźwięku (a) jest jednym z rozwiązań zapewniających dobrą akustykę.



34

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

Zdjęcie: o
le jais

„Przy biurze typu „open space” na 
każdym etapie projektu niezbędne jest 
staranne planowanie, tylko wówczas 
można stworzyć dobre środowisko 
pracy” – wyjaśnia frans davidson, 
concept developer z firmy ecophon.

Poprzednie miejsce pracy – każdy posiadał własne biuro.

nie tego, co mówi ktoś na drugim końcu 
pokoju. jeśli firma nie bierze pod uwagę 
środowiska akustycznego, a tylko usuwa 
ściany i umieszcza pracowników w 
otwartej przestrzeni, to z punktu widzenia 
właściwości akustycznych rezultat może 
być zatrważający” – mówi. 

Firma Gleerups utbildning zdecydo-
wała się na zastosowanie absorberów i 
ekranów dźwiękochłonnych przy każdym 
stanowisku. Pracownikom zaproponowano 
słuchawki oraz utworzono kilka pokojów, 
w których mogą prowadzić dłuższe roz-
mowy telefoniczne lub wykonywać czyn-
ności wymagające większej koncentracji. 
by dodatkowo zminimalizować hałas, 
kserokopiarki umieszczono w małych 
oddzielnych pokojach. wykładzina 
dywanowa tłumiąca dźwięki uderzeniowe 
oraz dźwiękochłonne sufity podwieszane 
obniżające poziom hałasu były już na 
miejscu w momencie przeprowadzki.

Sześć miesięcy po przeprowadzce 
firma Gleerups utbildning zrobiła wśród 
pracowników ankietę. Prawie 71 procent 
ankietowanych uznało, że poziom wytłu-
mienia jest wysoki lub bardzo wysoki, 

Przed PrzeProWadzką wielu pracowni-
ków obawiało się, że środowisko pracy 
pogorszy się, gdy pracownicy będą musieli 
dzielić otwartą przestrzeń na jednym pię-
trze. jednym ze sceptyków była jessica 
jonsson, redaktor i developer materiałów 
edukacyjnych, pracująca przez jedenaście 
lat dla Gleerups utbildning w Malmö.

„Pracowałam już w biurach typu „open 
space” i zawsze było trudno się skoncen-
trować. było zbyt głośno” – mówi jessica. 

Podczas spotkań z kierownictwem 
niektórzy pracownicy przywoływali treści 
artykułów mówiących o tym, że w efekcie 
pracy w biurach na planie otwartym, u 
pracowników spada wydajność, rośnie 
poziom stresu i liczba zwolnień lekar-
skich.  

udział w planowaniu
Ze strategicznego punktu widzenia, 
przeprowadzka była dla kierownictwa 
firmy Gleerup bardzo ważna. już od 
samego początku wiadomo było, że 
nowa siedziba powinna mieć dobrze 
zaprojektowane środowisko pracy o jak 
najlepszych właściwościach akustycznych 
i oświetleniowych oraz optymalnej jakości 
powietrza. w planowaniu nowego biura 
miał uczestniczyć także personel firmy. 
do zespołu doradczego wyznaczono po 
jednym przedstawicielu każdego działu. 
Zespół zaangażował też do współpracy 
firmę konsultingową Position a, która 
pomaga organizacjom tworzyć wysokiej 
jakości środowiska pracy poprzez adapta-
cję pomieszczeń do potrzeb pracowników. 

anna boman z Position a, która zauwa-
żyła sceptycyzm i frustrację pracowników, 
zaprosiła do Gleerups Fransa davidssona, 
concept developera ds. akustyki pomiesz-
czeń z Ecophon. Ekspert miał rozwiać 
wątpliwości pracowników. odpowiedział 
na pytania i wyjaśnił, w jaki sposób można 
stworzyć przyjazne środowisko akustyczne 
w biurach typu „open space” poprzez 
odpowiednie dostosowanie właściwości 
budynku i poszczególnych pomieszczeń. 

dobra akustyka w biurze typu 
„open space”?
„otwarta przestrzeń biurowa nie musi 
być przeciwieństwem przyjaznego śro-
dowiska akustycznego. wszystko zależy 
od odpowiedniego projektu wnętrza, 
użycia materiałów dźwiękochłonnych oraz 
rozsądnego rozmieszczenia poszczegól-
nych stanowisk pracy” – wyjaśnia Frans 
davidsson. 

„na pewno chcesz mieć możliwość 
usłyszenia tego, co mówią ludzie, z 
którymi bezpośrednio współpracujesz, a 
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„teraz jestem nastawiona 
bardziej optymistycznie, 
niż przed przeprowadzką 
ze starego biura do nowej 
otwartej przestrzeni”.

stanowiska pracy, z boku i z przodu, 
znajdują się ekrany. Pomieszczenie jest 
wytłumione. jakość powietrza i oświetlenia 
jest bardzo dobra. 

duże znaczenie mają dla mnie pokoje 
ciszy. idę tam zawsze wtedy, gdy potrze-
buję spokoju na wykonanie rozmowy 
telefonicznej lub gdy muszę coś przeczy-
tać. w moim pokoju pracuje 17 osób i 
dzielimy się trzema tego typu pokojami, co 
w zupełności wystarcza”. 

a 85 procent wyraziło zadowolenie z 
umiejscowienia ich stanowiska pracy. 70 
procent osób uznało natomiast, że nowe 
środowisko pracy ma pozytywny wpływ 
na ich kontakt ze współpracownikami. 
jedną z osób, która zmieniła zdanie po 
przeprowadzce była jessica jonsson.

Wytłumione i bardziej 
prospołeczne
„jestem nastawiona bardziej optymistycz-
nie, niż przed przeprowadzką. Mam 
wrażenie, że kierownictwo poważnie 
podeszło do naszych obaw. Moja sze-
fowa, Sirpa Sternad, pozwoliła mi wybrać 
lokalizację mojego stanowiska pracy” – 
mówi jessica.  

„teraz jesteśmy na siebie bardziej 
otwarci. wcześniej siedziałam za 
zamkniętymi drzwiami. teraz wszyscy 
nawzajem się widzimy. Można łatwo 
uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. 
Ludzie nadal czasem mi przeszkadzają, 
jednak firma zrobiła wszystko, co w jej 
mocy, aby zapewnić komfort akustyczny 
na stanowiskach pracy. chciałam siedzieć 
w rogu i tak też się stało. wokół mojego 

ankieta: Pracownicy są zadowoleni 
Sześć miesięcy po tym, jak w połowie lipca 2011 roku 
doszło do przenosin firmy, przeprowadzono wśród pra-
cowników ankietę na temat przeprowadzki do  
Öresundshuset. odpowiedzi były następujące:

58%  wytłumienie jest dobre
13%  wytłumienie jest bardzo dobre
85%  jestem zadowolony/a z umiejscowienia mojego 

stanowiska pracy
44%  inne osoby rzadko mi przeszkadzają
40%  inne osoby sporadycznie mi przeszkadzają

otwarta przestrzeń biurowa oznacza:
40%  … znacznie większy kontakt z kolegami z pracy
29%  … odczuwalnie większy kontakt z kolegami z pracy
15%  … znacznie większy kontakt pomiędzy działami
40%  … odczuwalnie większy kontakt pomiędzy działami
34%  … znacznie większy poziom współuczestnictwa w 

działaniach
15%  … odczuwalnie większy poziom współuczestnictwa 

w działaniach
19%  … znacznie większy poziom satysfakcji z pracy
52%  … odczuwalnie większy poziom satysfakcji z pracy

jessica jonsson, developer ds. materiałów edukacyjnych w 
gleerups utbildning.

gleerups utbildning aB – fakty
w 1826 roku przedsiębiorczy młody człowiek, christian 
wilhelm kyhl Gleerup, przeprowadził się z kopenhagi do 
położonego w południowej Szwecji miasta Lund. tego 
samego roku otworzył księgarnię i zajął się działalnością 
wydawniczą.
 trzonem biznesu są tradycyjne usługi wydawnicze oraz 
publikacje na nośnikach cyfrowych dla nauczycieli i dyrekto-
rów szkół.
 Gleerups utbildning zatrudnia obecnie około 60 pracow-
ników i jest jedną z czołowych szwedzkich firm działających 
w sektorze materiałów do nauczania.

systemy akustyczne ecophon:

ecophon Master™ a
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*) canto Leyton, nilsson „acoustic design of oPos – Subjective judgment” 
[Planowanie akustyki biur typu „open space” – ocena subiektywna], praca 
przedstawiona na konferencji Euronoise, 10–13 czerwca, Praga, 2012 r.
Fundacja nordic innovation stara się stymulować rozwój innowacyjności w 
regionie nordyckim poprzez promowanie współpracy pomiędzy krajowymi 
liderami innowacji z i spoza regionu.
**) nilsson, Hellstöm: „acoustic design of open-plan offices” [Planowanie 
akustyki w biurach typu „open space”]. nt raport techniczny 619 (2010).

norma, która skupia się na parame-
trach akustycznych opisujących propaga-
cję dźwięku w pomieszczeniu, pozwala 
nam poprawnie projektować środowisko 
akustyczne sprzyjające komunikacji i kon-
centracji. wystarczy w tym celu osiągnąć 
zalecane wartości czterech parametrów. 
Parametry pomierzone zgodnie z zale-
ceniami normy mogą być, jak to zostało 
zaprezentowane na konferencji Euronoise 
2012*, przeliczone na jednoliczbowy 
wskaźnik – tzw. dystans komfortu akustycz-
nego – który można wykorzystać przy 
projektowaniu biur typu „open space”. 

określając akceptowalny poziom 

parametry akustyczne, takie jak czas 
pogłosu, nie wystarczają do precyzyj-
nego opisu środowiska akustycznego. 
badania potwierdzają, że w przypadku 
pomieszczeń na planie otwartym, głów-
nym parametrem odpowiadającym za 
postrzeganie ich akustyki przez użytkow-
ników jest zanik przestrzenny dźwięku. 
konieczność ponownego zdefiniowania 
metod  pomiaru właściwości akustycznych 
przestrzeni otwartych została dostrzeżona 
przez akustyków i po wielu latach pracy 
i badań „international organization for 
Standarization” wprowadziła w 2012 
roku oficjalną normę: iSo 3382-3:2012.

jeśLi jest coś, o co przy projektowaniu 
biura powinieneś zapytać sam siebie, 
zadaj sobie następujące pytania: Jak 
szybko powinien zanikać dźwięk we 
wnętrzu, aby nie przeszkadzał ludziom 
w pracy? czy mogę pozwolić, aby głos 
danego pracownika był ciągle słyszalny 
i uciążliwy w odległości 20 metrów 
od niego, czy może lepiej zmniejszyć 
ten dystans do 10 metrów i sprawić że 
poszczególne grupy robocze nie będą 
sobie przeszkadzały?

w akustyce już od dawna wiadomo, 
że w przypadku otwartych przestrzeni 
biurowych, tradycyjnie używane 

jak daLeko sięga słucH 
w twoiM biurZE?

W raporcie fundacji Nordic innovation pt.: „acoustic design of open-plan offices” 
[Planowanie akustyki w biurach typu „open space”] ** przedstawiono przypadek 
szwedzkiego call center, w którym zmniejszono dystans komfortu akustycznego 
z ponad 16 metrów przed remontem do mniej niż 4 metrów po remoncie, odsetek 
ludzi, oceniających środowisko akustyczne mianem „złego”, spadł z 40% do 10%, 
natomiast odsetek osób, które stwierdziły, że środowisko jest „dobre”, wzrósł z 
20% do 60%.
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odczuwalna różnica
dzięki normie iSo 3382-3:2012, 
będąc w dowolnym biurze, można teraz 
powiedzieć: „Chcę, żeby obecny dystans 
komfortu akustycznego, wynoszący 20 m, 
został zredukowany do 10 m” i sprawić 
przez to, aby poziom czyjegoś głosu (ok. 
60 db w odległości 1 m) spadł poniżej 40 
db w odległości 10 zamiast 20 metrów 
(patrz rysunek).

chcesz dowiedzieć się więcej? Skon-
taktuj się z przedstawicielami oFFicEnet.

głośności mowy docierającej do danego 
stanowiska pracy, można określić 
minimalny dla danego pomieszczenia 
dystans pomiędzy tym stanowiskiem 
pracy, a mówiącą osobą. dystans 
komfortu akustycznego pomaga 
właściwie dobrać i rozmieścić elementy 
wykończenia wpływające na akustykę 
biura: materiały dźwiękochłonne na suficie, 
ścianach i podłodze, ekranów, mebli itp. 
Akceptowalny poziom głośności mowy 
zależy od rodzaju pracy wykonywanej 
przez pracowników w danej strefie lub 
pomieszczeniu.

uwzględnij dodatkowe czynniki, które wpły-
wają na jakość środowiska akustycznego:

• informacja o zaletach i wadach biur typu 
„open space”

• stworzenie wystarczającej liczby pokojów 
ciszy

• umieszczenie ludzi w odpowiednich 
zespołach

• ograniczenie dźwięków uderzeniowych i 
ruchu między stanowiskami 

• Wprowadzenie akustycznej etykiety 
zachowań

• zapewnienie mobilnych rozwiązań 
technicznych
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Hałas zmienny przeszkadza 
bardziej niż hałas ciągły. 
tego typu efekt występuje 
najczęściej w przypadku 
hałasu powodowanego 
przez rozmówcę w sytuacji, 
w której druga osoba wyko-
nuje czynności poznawcze 
wymagające intensywnej 
koncentracji. 
(Szalma, Hancock 2011)

„środowisko biurowe jest bardzo wygodne i wszystko jest 
zorganizowane w logicznym porządku” – mówi dariya 
grigoeva (z prawej), pracująca w dziale administracji.

pagację dźwięku w otwartej przestrzeni 
biurowej, zarówno jeśli chodzi o całą 
przestrzeń, jak i pojedyncze stanowiska 
pracy”.

Wykraczając ponad standard
jakość środowiska pracy znacznie 
przewyższa granice ustanowione przez 
lokalne przepisy.

akustyka wnętrz odegrała kluczową 
rolę w stworzeniu znakomitego środowiska 
pracy.

chcąc poznać  opinie pracowników, 
stworzono zespoły złożone z reprezen-
tantów każdego  z działów. Pomysły 
zespołów były siłą napędową wdrażania 
korzystnych dla biura zmian.

Nowa aranżacja moskiewskiego biura koncernu schneider electric 
przyniosła ogromną satysfakcję. W celu stworzenia nowego 
środowiska pracy firma podjęła nieoczekiwany krok i sporządziła 
listę konsultantów – co jest jeszcze w rosji praktyką stosowaną 
dość rzadko.

Przy PrzeBudoWie MoskieWskiego 

Biura koNcerN Schneider Electric obrał 
drogę, która jest powszechna w większości 
Europy, ale nadal rzadko spotykana w 
rosji. Zatrudniono konsultantów do zapla-
nowania środowiska pracy. Zrobiono krok, 
który ewidentnie się opłacił.

„naszym celem było osiągnięcie naj-
lepszych właściwości akustycznych, a nasi 
konsultanci przekazali nam wiele cennych 
wskazówek” – mówi Svetlana Pronina, 
dyrektor administracyjny w Schneider 
Electric w Moskwie.

„konsultanci zaproponowali system 
cichej wentylacji i wysoce dźwiękochłonne 
sufity akustyczne. chcieliśmy maksymalnie 
obniżyć poziom hałasu i zmniejszyć pro-

MoskieWskie Biuro PrzykładeM 
dobrEGo środowiSka Pracy



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

39

Zdjęcie: jenia bolyukh

„Naszym celem było 
zapewnienie jak najlepszej 
akustyki, wskazówki 
konsultantów były bardzo 
pomocne”.

akustyka odgrywała kluczową rolę przy projektowaniu przyjaznej przestrzeni pracy. 

Biuro projektowe:

Line architect

systemy akustyczne ecophon:

ecophon combison™ 

szybkie fakty 
schneider electric 
Schneider Electric to globalna firma 
specjalizująca się w zarządzaniu 
energią. Firma zatrudnia ponad 
130 000 pracowników i działa na 
terenie ponad 100 krajów. Firma 
oferuje zintegrowane systemy z 
obszaru automatyki, bezprzerwo-
wego zasilania, dystrybucji energii 
oraz instalacji elektroenergetycz-
nych. 
 Schneider Electric jest notowana 
na Francuskiej Giełdzie Papierów 
wartościowych, a jej wartość 
sprzedaży przekracza 20 mld euro 
rocznie.

nowoczesna przestrzeń biurowa musi 
posiadać osobne pokoje konferencyjne, 
gdzie ludzie mogą się spotykać i rozma-
wiać ze sobą, nie przeszkadzając innym.

Pracownicy są szczególnie dumni z 
realizacji ich pomysłu nazwania sal konfe-
rencyjnych nazwiskami słynnych naukow-
ców z dziedziny fizyki i elektroniki, jak 
Einstein, newton, czy ohm. kolejnym kro-
kiem będzie udekorowanie sal elementami 
kojarzonymi z życiorysem poszczególnych 
naukowców.

od odprężenia do nowych 
pokładów energii
w nowym biurze popularnym elementem 
są tzw. strefy kawowe. jest tu wszystko, 
co niezbędne do stworzenia przyjemnej, 
odprężającej atmosfery, która wyzwala 
dodatkowe pokłady energii – niezbędne, 
aby przetrwać kolejny dzień w pracy.

Żeby utrzymać poziom kreatywności 
i inspiracji oraz nie przegapić żadnego 
przebłysku geniuszu, na terenie całego 
biura rozstawiono flipcharty.

w biurze o powierzchni 9000 metrów 
kwadratowych pracuje 900 osób.

MoskieWskie Biuro PrzykładeM 
dobrEGo środowiSka Pracy
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imponująca stalowa elewacja 
budynku w oulu – nowego obiektu o 
nazwie environment Building.

zanik przestrzenny dźwięku mowy 
d₂,s pokazuje, o ile zmniejsza się 
poziom dźwięku przy podwojeniu 
wartości od jego źródła. im wyższa 
wartość, tym mniejszy jest zasięg 
przestrzenny dźwięku. Norma iso 
3382 3:2012 dotycząca akustyki biur 
wielkopowierzchniowych zaleca aby 
wartość d₂,s była większa lub równa 
7dB. Pomiary akustyczne udowodniły, 
że w environment Building w oulu to 
się udało.

odporna na korozję, aniżeli stal węglowa. 
Stal kortenowska przeżywa renesans 
wśród architektów i nie jest już wykorzy-
stywana wyłącznie do budowy mostów, 
które są najpopularniejszymi konstrukcjami 
wykonywanymi ze stali odpornej na rdzę. 

oprócz chęci uzyskania dobrych wła-
ściwości akustycznych, priorytetem było 
też stworzenie możliwości modyfikacji 
przestrzeni oraz wykorzystanie natural-
nego światła.

„niektórzy pracownicy wcześniej mieli 
własne zamknięte pomieszczenia biurowe, 
aż tu nagle przeniesiono ich do biura typu 
„open space”. ważne więc było to, aby 
stworzyć środowisko, w którym ludzie 

w przypadku przestronnego hallu wej-
ściowego o dużej wysokości i licznych 
przeszkleniach Mieści się tam recepcja 
i restauracja, pomieszczenie łączy także 
dwie części biura. 

Głównym architektem był jyri kotilainen 
z biura projektowego Vauhtiviiva oy.

„Poza materiałami dźwiękochłonnymi, 
wśród innych istotnych elementów znalazły 
się okładziny wyścielające spadzisty sufit 
oraz drewniane szprosy zamontowane na 
szklanych ścianach. rozpraszają dźwięk i 
skracają czas pogłosu” – wyjaśnia.

kolejnym krokiem było zamontowanie 
absorberów ściennych na przynajmniej 
dwóch ścianach przestrzeni biurowej.

w celu redukcji poziomu hałasu 
utworzono specjalne pomieszczenia do 
rozmów telefonicznych oraz osobne miej-
sca dla kserokopiarek.

w głównych korytarzach zastoso-
waliśmy panele akustyczne z krawędzią 
dg. wybraliśmy taki model, ponieważ 
ponad sufitem znajduje się masa instalacji 
technicznych i płyty powinny być demon-
towalne od dołu.” – dodaje jyri kotilainen.

aby można było dokonać szybkiej 
reorganizacji przestrzeni budynku, klima-
tyzacja i instalacja oświetleniowa zostały 
zaplanowane tak, żeby zapewnić możli-
wość rearanżacji przestrzeni bez ponosze-
nia dodatkowych wysokich kosztów.

oznacza to znaczne wydłużenie 
potencjalnego okresu eksploatacji 
budynku.

Nic się nie marnuje
Elewacja również ma przed sobą długie 
życie, ponieważ do jej powstania wykorzy-
stano naturalny materiał – stal. to jednak 
nie byle jaka stal, a stal kortenowska. 
opracowano ją w uSa w latach 30-tych, 
a dzięki domieszce miedzi jest bardziej 

gdy W NajWiększyM Mieście PółNoc-

Nej fiNLaNdii, ouLu, postanowiono umie-
ścić część urzędników miejskich w innej 
lokalizacji, zdecydowano się na budynek 
o prawdziwie ekologicznym profilu. 

w pięciokondygnacyjnym budynku 
o powierzchni ponad 11  000 metrów 
kwadratowych wykorzystano maksymalnie 
naturalne oświetlenie.

atrakcyjna rdzawo-brązowa elewacja 
została wykonana z popularnego obecnie 
wśród architektów materiału, nadającemu 
budynkowi naturalny, organiczny wygląd.

Przestrzeń została tak zaprojektowana, 
by w razie potrzeby można było ją łatwo 
zaaranżować w inny sposób. wymagania 
się zmieniają, można więc z łatwością 
przeobrazić biuro typu „open space” w 
biuro „cell office” i odwrotnie.

jest to także nawiązanie do ostatnich 
trendów zrównoważonego projektowa-
nia środowisk pracy. a ten budynek jest 
miejscem pracy dla 260 osób. Environ-
ment building w oulu mieści siedzibę 
Miejskiego biura technicznego, wydział 
nadzoru budowlanego oraz wydział 
ochrony środowiska miasta oulu, a także 
jednostki techniczne reprezentujące pobli-
skie miejscowości włączone w obszar 
aglomeracji  miasta oulu.

Połowa powierzchni budynku to prze-
strzenie biurowe, więc akustyka odgry-
wała ważną rolę w procesie planowania 
i projektowania. 

dobry projekt to dobra 
akustyka wnętrz
celem było stworzenie cichego środo-
wiska pracy, w którym poziom ciśnienia 
akustycznego i propagacja dźwięku będą 
ograniczone do minimum.

osiągnięcie odpowiednich właści-
wości akustycznych było też wyzwaniem 

NaturaLNy WyBór W 
nowyM budynku w ouLu
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Zdjęcie: Pekka agarth

Zdjęcie: Pekka agarth

kluczowym czynnikiem, któ-
ry wpływa na prywatność w 
biurach na planie otwartym, 
jest odbijanie dźwięku przez 
sufity.  
(wang c, bradley 2002)

Biuro przestrzenne, jasne i przyjazne  

korytarze to najruchliwsze przestrzenie biurowe. Najwyższa klasa 
dźwiękochłonności (a) ogranicza hałas i propagację dźwięku oraz, przy tego 
rodzaju suficie, umożliwia łatwy dostęp do ciągnących się powyżej instalacji. 

„W głównych korytarzach 
zastosowaliśmy panele akustyczne 
ecophon focus™ z krawędzią typu dg. 
Wybraliśmy taki model, ponieważ 
ponad sufitem znajduje się masa 
instalacji technicznych i płyty powinny 
być demontowalne od dołu” – 
wyjaśnia jyri kotilainen.

Biuro projektowe:

Vauhtiviiva oy

systemy akustyczne ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon Wall Panel™ a

mogą się skoncentrować i w którym panuje 
spokojna atmosfera pracy” – mówi kierow-
nik ds. administracyjnych, Päivi Saari.

„Mamy znakomite, dobrze oświetlone 
środowisko pracy, które jest równocześnie 
wystarczająco ciche. teraz, gdy wszyscy 
pracujemy w jednym budynku, współpraca 
pomiędzy pracownikamii jest łatwiejsza, 
niż wcześniej”.
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panele ścienne, środowisko akustyczne 
będzie przypominać to, które mamy na 
zewnątrz, a potencjał ekranów zostanie 
wykorzystany najpełniej. 

jak bardzo ekrany poprawiają 
środowisko akustyczne w 
biurach typu „open space”?
Zastosowanie ekranów w biurach wielko-
powierzchniowych umożliwia zwiększenie 
prywatności pomiędzy sąsiadującymi 
stanowiskami pracy. Ekran, w połączeniu 
z sufitem o wysokiej klasie artykulacji 
mowy, przynajmniej o wartości ac > 180, 
zgodnie z normą aStM E1110, ograniczy 
przenoszenie  dźwięku pomiędzy stanowi-
skami pracy. należy zauważyć, że ekrany 
mają raczej wpływ na dźwięki o średniej i 
wysokiej częstotliwości (np. mowa), aniżeli 
na dźwięki o niskiej częstotliwości.

czy ekrany powinny być 
dźwiękochłonne?
ogólnie mówiąc korzystniej jest, jeśli obie 
strony ekranu są pokryte grubym absor-
berem o porowatej powierzchni. w przy-
padku, gdy umieszczone w rzędzie sta-
nowiska pracy są przedzielone ekranami, 
materiał dźwiękochłonny zapobiegnie 
wielokrotnym odbiciom dźwięku pomię-
dzy ekranami i jednocześnie zmniejszy 
poziom natężenia dźwięku między nimi 
(Patrz rysunek.)

jak ważne dla środowiska akustycznego są ekrany? o czym powinniśmy 
pamiętać przy wyborze ekranu? o szczegółową odpowiedź na te pytania 
poprosiliśmy dwoje ekspertów w dziedzinie akustyki, erlinga Nilssona (Phd) 
i Helene sallenhag (Bsc).

lub jego potencjalnego odbiorcy. umiej-
scowienie ekranu pośrodku jest mniej 
skuteczne.

W jaki sposób mierzy się 
skuteczność ekranu?
Skuteczność ekranu określa się mierząc 
spadek poziomu dźwięku na stanowisku 
odbiorczym (słuchacza) po instalacji 
ekranu. 

jak wysoki powinien być 
ekran?
aby był skuteczny, źródło dźwięku nie 
powinno być widoczne z pozycji słucha-
cza. badania pokazują, że ekran powinien 
mierzyć 1,3 m od podłogi, aby osoba 
będąca źródłem dźwięku (np. rozma-
wiając przez telefon) i odbiorca dźwięku 
(kolega z pracy) w pozycji siedzącej, 
znajdowały się poniżej poziomu ekranu.

co można zrobić, żeby 
zwiększyć skuteczność ekranu?
Zastosowanie sufitu dźwiękochłonnego, 
paneli ściennych lub innego rodzaju 
materiałów dźwiękochłonnych zwiększy 
efektywność ekranu. w biurach typu „open 
space” najlepsze rezultaty są wtedy, gdy 
cały sufit jest pokryty podwieszanymi pane-
lami o wysokich właściwościach dźwię-
kochłonnych. jeśli stanowiska pracy są 
umieszczone daleko od ścian, lub gdy na 
ścianach zainstalowano dźwiękochłonne 

czy ekrany są elementem 
niezbędnym?
w większości przypadków, do odczu-
walnej poprawy warunków akustycz-
nych, wystarcza podwieszany sufit 
dźwiękochłonny. czasami wymaganiom 
akustycznym trzeba podnieść poprzeczkę 
ze względu na charakter aktywności lub 
specyfikę pomieszczenia. w takich przy-
padkach, rozwiązania takie jak ekrany, 
czy panele ścienne, mogą okazać się 
dobrym pomysłem.

kiedy warto zainwestować w 
ekrany?
w środowiskach o podwyższonych 
wymaganiach akustycznych, na przykład 
w biurach wielkoprzestrzennych. dla 
zapewnienia prywatności pomiędzy stano-
wiskami pracy w biurze typu „open space” 
lub w celu redukcji hałasu w obiektach 
przemysłowych, czy dużych stołówkach 
– tutaj przydają się ekrany oddzielające.

jak działają takie ekrany?
Ekran stanowi barierę dla dźwięku pomię-
dzy źródłem a odbiorcą, wpływając na 
obniżenie poziomu hałasu na stanowisku 
odbiorcy. 

gdzie powinno się je 
umieszczać?
ogólnie rzecz biorąc, ekran powinien 
zostać umieszczony blisko źródła dźwięku 

jak dZiała
ekraN?
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Zdjęcie: Studio e/rickard Svensson
Zdjęcie: Studio e/rickard Svensson

Ekrany dźwiękochłonne

Ekrany bez właściwości dźwiękochłonnych

ciśnienie 
akustyczne 

Poziom db(a)

twarde wykończenie powoduje odbicia dźwięków pomiędzy sąsiadującymi ekranami. te wielokrotne odbicia 
sprawiają, że poziom dźwięku miedzy ekranami jest mniej więcej stały i nie zmniejsza się wraz ze wzrostem 
odległości od źródła (czerwona linia).  ze względu na powtarzające się odbicia pomiędzy ekranami bez właściwości 
dźwiękochłonnych, poziom dźwięku między ekranami jest mniej więcej jednakowy. W przypadku ekranów 
wykończonych materiałem dźwiękochłonnym widać dużo szybszy zanik przestrzenny dźwięku (żółta linia).

Ekrany wyłożone po obu stronach mate-
riałem dźwiękochłonnym przyczynią 
się także do zwiększenia całkowitej 
chłonności akustycznej pomieszczenia 
i tym samym poprawią jego środowisko 
akustyczne. tam gdzie sufit akustyczny 
nie może pokrywać całej powierzchni 
pomieszczenia, jak to ma miejsce na przy-
kład w budynkach wykorzystujących masę 
cieplną żelbetowych stropów, dodatkowa 
chłonność akustyczna ekranów może oka-
zać się kluczowa w kontekście poprawy 
warunków akustycznych.

czy chłonność akustyczna i 
wymiary ekranu, które mają 
wpływ na jego efektywność są 
uwzględnione w normie iso?  
na chwilę obecną nie. jednak norma iSo 
10053 jest obecnie weryfikowana, co być 
może doprowadzi do uwzględnienia przy 
pomiarach efektywności ekranów ich rów-
noważnej powierzchni dźwiękochłonnej.
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Biuro projektowe: reflex arkitekter

systemy akustyczne ecophon:

ecophon focus™ ds

Leed w szwecji
biurowiec w Sztokholmie. osiem kondy-
gnacji i restauracja na parterze. Pierwszy 
szwedzki budynek, który otrzymał certyfi-
kat LEEd.
klasyfikacja budynku: Złoty
właściciel nieruchomości: Vasakronan
Powierzchnia biurowa: 10 426 m²

Przedstawiamy przykłady zielonych budynków, w których ludzie i 
środowisko stanowią priorytet. akustyka była tu jedną z ważniejszych 
kwestii, a ecophon służył swoją wiedzą, doradztwem, a także dostarczał 
systemy sufitów akustycznych i paneli ściennych. 

dBaMy o środoWisko
wEwnętrZnE i ZEwnętrZnE 
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Biuro projektowe: rkW

systemy akustyczne ecophon:

ecophon Master™ B

Biuro projektowe: Hobo architecture

systemy akustyczne ecophon:

ecophon solo™

ecophon gedina™

Biuro projektowe: Mouchel

systemy akustyczne ecophon:

ecophon focus™ e Wing

ecophon solo™

HQe we francji
towarzystwo ubezpieczeniowe MaaF 
zdecydowało się zastosować stropy 
aktywowane termicznie w swoim nowym 
biurowcu w chauray we Francji. budynek 
został sklasyfikowany według systemu cer-
tyfikacji HQE (Haute Qualité Environmen-
tale) – francuskiego systemu klasyfikacji 
aspektów środowiskowych – jako bbc 
(bâtiment basse consommations) i bEPoS 
(bâtiment à Energie PoSitive).
Powierzchnia biurowa: 8 100 m²

Leed w Niemczech
Mk3 dworzec Północny, deutsche bahn 
aG, berlin. budynek o powierzchni 9 550 
metrów kwadratowych, znajdujący się w 
bliskim sąsiedztwie nowej siedziby głów-
nej Federalnej Służby wywiadowczej na 
chausseestraße, pięć minut drogi space-
rem od berlińskiego dworca Głównego, 
przyjmie rozrastający się dział admini-
stracji centralnej firmy deutsche bahn aG, 
pracujący obecnie w obiekcie dworca 
Północnego. 
certyfikat: LEEd (złoty)
Powierzchnia całkowita: 50 980 m²
realizacja: 2009–2010

BreeaM w Wielkiej Brytanii
rada Hrabstwa durham, Seaham, Plac św. 
jana. budynek mieści bibliotekę publiczną, 
kawiarnię oraz biura rady Hrabstwa 
durham i rady Miasta Seaham. Projekt 
budowlany z zastosowaniem systemów  
tabS. budynek został objęty certyfikacją 
środowiskową w systemie brEEaM i otrzy-
mał ocenę bardzo dobrą. 
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Zdjęcie: Saint-G
obain Ecophon

ecophon Wall Panel™
Ecophon wall Panel™ to starannie zapro-
jektowany system dźwiękochłonnych 
paneli ściennych, dostępny w różnych 
kolorach i wzorach.

sufit i ściany to największe powierzchnie w pomieszczeniu i to one w dużej 
mierze decydują, jak wnętrze będzie odbierane. to powierzchnie, które 
decydują o jakości środowiska akustycznego. Wykorzystaj je jak najlepiej!

zrealizuj swoją wizję!
Szeroki wybór kształtów, kolorów i wzorów 
zarówno na ściany, jak i sufity; wolnowi-
szące absorbery dźwięku i panele monto-
wane w różnych odległościach od ścian i 
sufitów. Możliwości tworzenia unikalnych 
wnętrz są prawie nieskończone.

Panele ecophon solo™ circle na suficie oraz na ścianie foyer stadionu hokejowego na południu szwecji.

oddajeMy do dyspozycji szeroki wybór 
dopracowanych systemów akustycznych, 
które pomogą stworzyć piękne i komfor-
towe wnętrze. Sufity akustyczne i panele 
ścienne Ecophon spełniają zarówno 
wysokie wymagania estetyczne, jak i 
akustyczne (najwyższa klasa pochłaniania 
dźwięku a).

estetyka i akustyka
wZajEMniE Się uZuPEłniają



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

47

Zdjęcie: Faraday Fotographic Ltd

Zdjęcie: H
ugo de jong Fotografi

Zdjęcie: Štěpán Látal

ecophon solo™
wolnowiszące absorbery dźwięku 
Ecophon Solo  ™ są dostępne w 10 
geometrycznych kształtach (kolekcja 
Solo regular). Solo Freedom umożliwia 
stworzenie własnego, dowolnego kształtu 
panela.  trzy różne systemy podwieszenia 
dają szereg  możliwości aranżacji wnętrz.

Systemy Ecophon Solo można również 
montować na ścianach.

Panele ecophon Wall Panel ™ c/ Muralis, wzór „glory” w biurze oddziału 
ecophon w Pradze (czechy).

Panele ecophon Wall Panel™ c/ texona dostępne w 
kolorach: chilli, sea salt, tangerine i garlic. instalacja na 
systemie profili connect thinline oraz profili structure w 
biurze Wooninc w eindhoven (Holandia).

system solo™ square w Whitstable community college w Wielkiej Brytanii.

odwiedź stronę www.
ecophon.com, odszukaj 
systemy ecophon solo™ 
oraz ecophon Wall Panel™. 
Niech nowa kolekcja 
przyniesie ci wiele 
inspiracji. 



darMoWa
SubSkryPcja!

eco – for sustaiNaBLe desigN Będzie dostęPNy W trzecH WersjacH, koNceN-

trującycH się koLejNo Na: BiuracH (WydaNie oBecNe), oBiektacH ośWiaty i 

szPitaLacH. chcemy zapewnić ci odpowiednią wiedzę i doradztwo, które pomoże 
stworzyć wnętrza, gdzie ludzie będą mieli komfortowe warunki do pracy, nauki i 
komunikowania się 
 Możesz uzyskać darmową subsrypcję magazynu Eco – For sustainable design. 
wystarczy wejść na stronę www.ecophon.com/eco, wypełnić formularz i określić 
obszar twoich zainteresowań: biura, obiekty oświaty, szpitale. w każdej chwili 
możesz zrezygnować z subskrypcji.
 jesteś zainteresowany dostępem do czterech poprzednich publikacji magazynu 
Eco – For sustainable design? odwiedź stronę www.ecophon.com i przeczytaj je 
online, lub pobierz jako pliki w formacie PdF.

www.ecophon.com/eco

Ludzie korzystają z mowy i słuchu 
do wymiany pomysłów, opinii i 
doświadczeń. dobre środowisko 
akustyczne polepsza samopoczucie i 
zwiększa efektywność pracowników.

koncentrujemy się na zrównoważonym 
projektowaniu wnętrz i roli, jaką pełni 
środowisko wewnętrzne z punktu widzenia 
estetyki i funkcjonalności. Naszym 
priorytetem jest dobre samopoczucie ludzi i 
ich efektywność.


