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The office is a specific space where concentrated work needs 
to be reconciled with the constant need for communication. 
When an office is noisy and full of buzz, employees become 
distracted and feel uncomfortable, unable to focus on their 
work, which in turn brings their efficiency down. In such 
circumstances, forget about friendly acoustics or comfort. 

To solve problems of this nature, we have created an offer of 
acoustic products. Their design and implementation is based 
on the specialist knowledge and experience of our acoustic 
team as well as measurements and tests carried out by 
external laboratories. Well-thought-out use of noise blocking 
or suppressing furnishings allows you to achieve a high 
acoustic standard, thereby restoring conditions that support 
employees in carrying out their tasks quickly and easily.

Acoustics? I am listening...

Friendly, modern, comfortable. 
The perfect office is one where you can find 
acoustic products that become a symbol of 
silence – just like a calm sea.

Przyjazne, nowoczesne, komfortowe.  
Idealne biuro to takie, w którym znajdziesz 
produkty akustyczne, które stają się symbolem 
ciszy – tak jak spokojne morze.

Biuro to przestrzeń specyficzna – trzeba w niej pogodzić 
pracę w skupieniu z ciągłą potrzebą komunikacji. Gdy panuje 
w nim hałas i gwar, pracownicy są rozkojarzeni, źle się czują, 
nie mogą skupić się na pracy, przez co ich efektywność 
spada. W takich warunkach nie ma mowy o przyjaznej 
akustyce ani komforcie pracy. 

Aby rozwiązać ten typ problemów, stworzyliśmy ofertę 
produktów akustycznych. Ich projektowanie i wdrożenie 
opiera się na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu 
zespołu akustycznego oraz pomiarach i badaniach 
prowadzonych w zewnętrznych laboratoriach. Przemyślane 
zastosowanie wyposażenia blokującego lub tłumiącego 
hałas pozwala szybko i łatwo osiągnąć wysoki standard 
akustyczny, przywracając warunki wspierające pracowników 
w realizacji ich codziennych zadań.

Akustyka? Słucham...
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The Nowy Styl is not only an expert 
in professional space design, but also 
a manufacturer of acoustic solutions for offices. 
The expertise and experience of our team of 
specialized acoustic engineers allows us to 
design and implement products that make an 
office a comfortable space for all employees, 
regardless of their work style. Discover the 
recipe for an acoustically-friendly office.

Nowy Styl jest nie tylko specjalistą 
w zakresie profesjonalnej aranżacji 
przestrzeni, ale także producentem rozwiązań 
akustycznych do biur. Wiedza i doświadczenie 
zespołu specjalistów-akustyków pozwala nam 
projektować i wdrażać produkty, dzięki którym 
biura stają się przestrzenią komfortową  
dla wszystkich pracowników, bez względu  
na styl ich pracy. Poznaj receptę na biuro 
przyjazne akustycznie.

Acoustics know-how. 
How to eliminate noise 
in the office? 
Akustyczne know-how. 
Jak wyeliminować 
hałas w biurze?
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Acoustic engineering is a narrow specialization that requires 
specific competences. Our experts make measurements, 
analyze needs and identify problems in different office 
zones. They provide consultation on products in the 
design and implementation phase and work out structural 
modifications striving for the best possible parameters. 
As a result, our offer of acoustic products includes a range 
of effective solutions.

A recipe for good office acoustics

The team of acoustic 
engineers provide opinion 
on products already at 
the design stage.

Akustyka to wąska specjalizacja i wymaga konkretnych 
kompetencji. Nasi eksperci dokonują pomiarów, 
analizują potrzeby oraz identyfikują problemy 
w różnych strefach biura. Konsultują produkty w fazie 
projektu, samego wdrożenia, a także opracowują 
zmiany konstrukcyjne dla osiągnięcia jak najlepszych 
parametrów. Dzięki temu oferta naszych produktów 
akustycznych stanowi skuteczną paletę rozwiązań.

Wzór na dobrą akustykę biura

Zespół akustyków 
konsultuje produkty 
już w fazie ich 
projektowania.
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Acoustic adaptation 
is a complicated process 
and cannot be done 
at random.

The properties of our products are verified at the Laboratory 
of Technical Acoustics of the AGH University of Science 
and Technology in Kraków. The test method used depends 
on the intended purpose of products. The results obtained 
are used by acoustic engineers and architects to calculate 
and choose the right acoustic adaptation method to meet 
specific requirements.

Adaptacja akustyczna 
jest skomplikowanym 
procesem i nie może  
być przypadkowa.

Właściwości naszych produktów weryfikowane są 
w Laboratorium Akustyki Technicznej Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Sposób badania jest dobierany  
do przeznaczenia produktów. Otrzymane wyniki są 
niezbędne akustykom i architektom do obliczeń  
i doboru adaptacji akustycznej, która pozwoli spełnić 
określone założenia.
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Sound absorption classes are determined for homogenous 
materials, structures or closely adhering groups of 
elements which form a surface larger than 10 m2. The sound 
absorption class is determined on a scale from E to A, where 
A stands for the highest average level of sound absorption. 
Because of this simplification, it is often said that Class 
A is the best, while in fact it will only be true in few cases. 
Sound-absorbing elements should be carefully selected 
for the specific frequency ranges which are problematic in 
our space. While sound absorption class as such does not 
provide this information, it can offer an initial guideline at 
the stage of searching for acoustic solutions.

Not only class

The sound 
absorption class is 
not a determinant of 
product effectiveness.

Klasy akustyczne wyznaczane są dla jednorodnych materiałów, 
konstrukcji, grup elementów ściśle do siebie przylegających, 
tworzących powierzchnię większą niż 10m2. Klasę pochłaniania 
dźwięku oznacza się w skali od E do A, gdzie A to produkty 
o najwyższym średnim współczynniku pochłaniania. 
Ze względu na to uproszczenie często można spotkać się 
z opinią, że klasa A jest najlepsza, a w rzeczywistości będzie 
to prawdą tylko w nielicznych przypadkach. Elementy 
pochłaniające dźwięk powinno się dobierać dla odpowiednich 
zakresów częstotliwości, z którymi mamy problem w naszej 
przestrzeni, a sama klasa pochłaniania nie daje nam takiej 
informacji, niemniej może być wstępną wskazówką na etapie 
poszukiwania rozwiązań akustycznych.

Nie tylko klasa

Klasa pochłaniania 
dźwięku nie jest 
wyznacznikiem 
skuteczności produktu.

Laboratory of Technical Acoustics of the AGH University of Science and Technology in Kraków 
| Laboratorium Akustyki Technicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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For acoustic adaptation to be effective, it must be compliant 
with standards and professionally planned.

Our acoustic products are tested by independent 
laboratories, always in accordance with professional 
standards. This guarantees they actually have the 
parameters attributed to them.

Objective data

Acoustic measurements 
determine the cause and scale 
of the problem, which is how 
we are able to recommend 
solutions that are perfect for 
a given space.

Regulations and standards

The need to comply with acoustic 
standards is obvious and fully justified. 
It is on their basis that the numbers 
and distribution of acoustic products 
can be decided. Too many products 
or their poor distribution might give 
a negative excessive sound absorption 
effect. Therefore, it is worth consulting 
with an acoustic engineer already at 
the design stage.

Aby adaptacja akustyczna była skuteczna, musi być zgodna 
z normami i profesjonalnie zaplanowana.

Nasze produkty akustyczne badane są w niezależnych 
laboratoriach, zawsze zgodnie ze sztuką. To gwarancja tego, 
że faktycznie posiadają przypisane im parametry.

Obiektywne dane

Pomiary akustyczne 
określają przyczynę i skalę 
problemu, dzięki czemu 
możemy rekomendować 
rozwiązania idealne 
dla danej przestrzeni.

Przepisy i normy

Konieczność przestrzegania norm 
akustycznych jest oczywista 
i całkowicie zasadna. To na ich 
podstawie dobierana jest ilość 
i sposób rozlokowania produktów 
akustycznych. Nadmiar lub złe 
rozmieszczenie produktów może 
spowodować negatywny efekt 
przetłumienia. Dlatego z pomocy 
akustyka warto skorzystać już na 
etapie projektu.

Anna Wilczura
Acoustic Engineer Specialist

Anna Wilczura
Specjalista akustyk  
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Poor acoustics is a huge 
problem for over one-third of 
office workers we analysed*.1

* number of respondents – 2,486, 
number of companies surveyed – 8

Dla ponad 1/3 pracowników 
biur, które przebadaliśmy*, 
zła akustyka jest olbrzymim 
problemem.1
* ilość respondentów: 2486, 

ilość przebadanych firm: 8 
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A typical office is visited by guests and customers, with 
dozens of conversations, meetings and conferences taking 
place at the same time and the overlapping sounds of phone 
calls, printer noise and kitchen buzz. Stress and distraction 
are an automatic response to such conditions. So, work 
becomes ineffective – which is confirmed by research. 
Bad acoustics is a huge problem for over one-third of office 
workers we analysed*. 1 Such nuisances can be effectively 
removed by incorporating acoustic products into your office 
space design.

Let’s take the example of a typical open space, with 
approximately 20 people working on 300 m2. Acoustic 
measurements will usually indicate that the recommended 
values of speech intelligibility and reverberation time 
parameters are exceeded. In such conditions, the employee 
gets regularly distracted and has the impression of 
prevailing bustle and chaos. Use of acoustic products 
is a solution to this problem.

How does an office sound?

Niech przykładem będzie typowy open space, gdzie na 
300 m2 pracuje ok. 20 osób. Pomiary akustyczne wykazują 
zazwyczaj przekroczenie zalecanych wartości parametrów 
odpowiadających za zrozumiałość mowy i czas pogłosu. 
W takich warunkach pracownik jest regularnie rozpraszany, 
ma wrażenie panującego gwaru i chaosu. Rozwiązaniem tej 
sytuacji jest zastosowanie produktów akustycznych.

Typowe biuro odwiedzają goście i klienci, toczą się w nim 
równocześnie dziesiątki rozmów, spotkań i konferencji, 
a dzwoniące telefony, szum drukarki i odgłosy z kuchni 
nakładają się na siebie. Stres i dekoncentracja to 
automatyczna odpowiedź na takie warunki. Praca staje 
się więc nieefektywna – fakt ten potwierdzają badania. 
Dla ponad 1/3 pracowników biur, które przebadaliśmy*, 
zła akustyka jest olbrzymim problemem.1 Takie właśnie 
niedogodności można skutecznie usunąć aranżując 
przestrzeń biurową z uwzględnieniem produktów 
akustycznych.

Jak brzmi biuro?
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Every office is different and has different acoustic conditions. 
In some spaces, low tones will pose a bigger problem, while 
in some it will be mid-tones or high tones. In some, it will 
be all of them. Each of these problems will call for different 
solutions. To make it easier for you to match the solution 
to a specific problem and space, each of our products is 
marked with appropriate symbols.

Different types of tones

HIGH TONES

>2,000 Hz high tone absorption 
components can reduce the sounds of 
clicking and tapping on a keyboard, as well 
as the irritating phone ringtones.

WYSOKIE DŹWIĘKI

Elementy pochłaniające w zakresie 
wysokich dźwięków >2000 Hz ograniczą 
dźwięki klikania i stukania w klawiaturę, czy 
drażniące dzwonki telefonów.

LOW TONES

The product successfully absorbs 
low frequency tones <250 Hz – it will 
effectively cope with noise generated by air 
conditioning, ventilation, servers and other 
loud office equipment.

NISKIE DŹWIĘKI

Produkt skutecznie pochłania dźwięki 
w zakresie niskich częstotliwości <250 Hz 
 – poradzi sobie z hałasem pochodzącym 
z klimatyzacji, wentylacji, szumem serwerów 
i innych głośnych urządzeń biurowych.

Każde biuro jest nieco inne i charakteryzuje się odmiennymi 
warunkami akustycznymi. W jednych pomieszczeniach 
większy problem będą stanowiły dźwięki niskie, w innych 
średnie lub wysokie, a w niektórych każdy dźwięk. 
Rozwiązanie każdego z tych problemów będzie wymagało 
innych rozwiązań. Aby ułatwić dopasowanie rozwiązania 
do konkretnego problemu i przestrzeni, każdy z naszych 
produktów został oznaczony odpowiednimi grafikami.

Różne rodzaje dźwięków

MID-TONES

The 250–2,000 Hz medium frequency 
range includes primarily human speech, 
which is why sound absorption products 
should have the highest possible 
absorption rate in this range.

ŚREDNIE DŹWIĘKI

Zakres częstotliwości średniej (250–2000 Hz) 
obejmuje przede wszystkim mowę ludzką, 
dlatego produkty pochłaniające dźwięk 
powinny mieć najwyższy możliwy współczynnik 
absorpcji w tym zakresie.

14



Sound absorption coefficient is a parameter that describes 
the ratio of absorbed sound energy to the total energy 
falling on a material.
A value of 1 means complete absorption, and 0 indicates 
no absorption. Anything between those values means that 
a part of the sound is absorbed, and a part is reflected or 
penetrates through the structure of the product.

For most products, absorption properties will be different 
for different sound frequency bands, and thus for different 
perceived pitches of sound, which affects how we perceive 
sounds in a room where that product has been placed. 
Therefore, the absorption coefficient is given for the entire 
frequency range of 125 Hz – 4,000 Hz.

Sound absorption coefficient

Współczynnik pochłaniania dźwięku to parametr, który 
określa stosunek energii dźwięku pochłoniętego do całej 
energii, która pada na materiał.
Wartość 1 oznacza całkowite pochłanianie, a 0 oznacza 
brak pochłaniania. Wartości pośrednie oznaczają, że część 
dźwięku jest pochłaniana, a część odbija się lub przenika 
przez strukturę produktu.

W przypadku większości produktów dla każdego pasma 
częstotliwości dźwięku, a więc różnych jego odczuwalnych 
wysokości, właściwości pochłaniania będą inne, co wpływa 
na sposób odbioru przez nas dźwięków w pomieszczeniu, 
w którym taki produkt został zastosowany. Dlatego 
współczynnik pochłaniania jest podawany dla całego 
zakresu częstotliwości 125 Hz – 4000 Hz.

Współczynnik pochłaniania dźwięku 
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For more information about office acoustics read our report  
“Eight Myths About Acoustics”. 
| Więcej informacji na temat akustyki w biurze w naszym raporcie  
„8 mitów o akustyce”. 15



Example of an office 
with low acoustic comfort

Lots of exposed, smooth and hard surfaces that reflect 
sound, desks with no screen panels, an unfriendly, cold 
interior, no soundproofing panels. Acoustic conditions 
in all of the zones will hinder both concentration and 
efficient communication.

Przykład biura o niskim 
komforcie akustycznym

Dużo odsłoniętych, gładkich i twardych powierzchni 
odbijających dźwięk, biurka bez paneli górnych, nieprzyjazne 
zimne wnętrze, brak ścianek wygłuszających. W każdej 
ze stref warunki akustyczne będą utrudniały zarówno 
koncentrację, jak i sprawną komunikację.
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As few as 12 office workers 
generate noise of approx. 
53-58 dB. According to the WHO 
(World Health Organisation), 
the limit of acoustic comfort 
is 50 dB.

Już 12 pracowników biurowych 
generuje hałas na poziomie 
ok. 53-58 dB. Według WHO 
(World Health Organisation) 
granica komfortu akustycznego 
wynosi 50 dB.
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The same office arranged 
with acoustic products

Acoustic products have been introduced into all office zones, 
solving the previously identified issues. Functional and 
aesthetically pleasing wall panels, suspended ceiling panels 
and desk panels, soft seating modules, phone booths, walls 
and curtains – they all provide sufficient sound absorbing 
surface, stabilize reverberation time and eliminate the 
impression of an unfriendly interior.

To samo biuro zaaranżowane 
produktami akustycznymi

W każdej strefie biurowej pojawiły się produkty akustyczne, 
które rozwiązują wcześniej stwierdzone w niej problemy. 
Funkcjonalne i estetyczne panele ścienne, panele 
podwieszane i panele biurkowe, moduły soft seating, budki 
telefoniczne, ścianki i kurtyny – ich obecność zapewnia m.in. 
niezbędną powierzchnię dźwiękochłonną, normuje czas 
pogłosu i likwiduje wrażenie nieprzytulnego wnętrza.
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Our acoustic products 
are ready-made solutions 
that make office spaces 
comfortable and friendly.

Nasze produkty 
akustyczne to gotowe 
rozwiązania, dzięki 
którym przestrzenie 
biurowe stają się
komfortowe i przyjazne.
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We know that every office zone has different 
acoustic problems, which is why we offer 
specific solutions.

Wiemy, że każda strefa biurowa ma inne 
problemy akustyczne, dlatego właśnie 
proponujemy konkretne rozwiązania.

Solutions 
to acoustic problems 
in office zones 
Rozwiązania 
problemów akustycznych 
w strefach biura
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The welcome zone should be 
the showcase of an office. 
This area needs to have friendly 
acoustics to ensure efficient 
communication and make 
a positive impression on visitors.

Strefa powitalna powinna być 
wizytówką biura. Akustyka tego 
miejsca musi być przyjazna,  
aby zapewnić sprawną 
komunikację i wywrzeć na 
gościach pozytywne wrażenie.
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Reception area

 Typical problems 
of this zone:

Outside noise and noise caused by moving people 
overlaps with sounds from the interior. This mixture 
creates an unpleasant buzz, intensified by too long 
reverberation time.

It is difficult to understand what the reception staff 
and the customer are saying, despite their raised 
voices and the short distance between speakers.

Instead of encouraging the visitor and serving as 
a showcase of the office, the reception area feels cold 
and uncomfortable, whereas the waiting visitors feel 
as if being watched.

 Product 
solutions:

A reception counter made with Sand modules 
(  p. 90) will increase the sound-absorbing surface in 
the room. A similar effect will be brought by a visually 
interesting and pleasant to use visitor space composed 
of square and round Tapa modules (  p. 101).

Sileo panels (  p. 50) suspended directly above the 
reception area will reduce reverberation and improve 
speech intelligibility, enhancing communication with 
visitors and customers.

Soft carpet flooring and green walls will bring a cosy, 
warm climate and absorb the clatter of heels.

1
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Sand
 p. 90Tapa

 p. 101

Sileo
 p. 50
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Tapa
 p. 101

Sileo S
 p. 50

Typowe problemy strefy:

Hałas z zewnątrz, a także od przemieszczających się 
osób, nakłada się na dźwięki z wnętrza. Ta mieszanka 
tworzy nieprzyjemny gwar, potęgowany przez zbyt 
długi czas pogłosu.

Trudno jest zrozumieć, co mówi obsługa oraz klient, 
mimo podnoszenia głosu i niewielkich odległości 
między rozmówcami.

Pomieszczenie recepcji, zamiast zachęcać 
i być wizytówką, sprawia wrażenie zimnego 
i nieprzytulnego, a oczekujący goście czują  
się obserwowani.

 Rozwiązania produktowe:

Lada recepcyjna z wykorzystaniem modułów 
Sand (  str. 90) – zwiększy całkowitą chłonność 
akustyczną. Podobnie zadziała ciekawe wizualnie 
i przyjemne w użytkowaniu miejsce dla gości 
skomponowane z kwadratowych i okrągłych modułów 
Tapa (  str. 101).

Panele Sileo (  str. 50) podwieszane bezpośrednio 
nad recepcją – zmniejszają pogłos i poprawiają 
zrozumiałość mowy, co polepsza komunikację 
z gośćmi i klientami.

Miękkie wykładziny i zielone ściany wprowadzą 
przytulny, ciepły klimat oraz wytłumią stukot obcasów.
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Recepcja
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The heart of the office, the place 
where a number of processes 
take place – both those 
requiring concentration and 
focusing on work. The acoustics 
of this zone is crucial for good 
performance of every employee 
as well as the organization 
at large.

Serce biura, miejsce realizacji 
wielu procesów – również tych 
wymagających koncentracji 
i skupienia na pracy. Akustyka 
tej strefy jest kluczowa dla 
poprawnego funkcjonowania 
każdego pracownika,  
jak i całej organizacji.
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 Typical problems 
of this zone:

Workers talk to each other at their desks, 
disturbing others.

Workers have long meetings or make long phone calls 
at their desks, thereby distracting others.

Loud printers, copiers and faxes divert 
people’s attention.

Unmuffled office sounds (slamming doors, drawers 
etc.) annoy those working in concentration.

 Product 
solutions:

Sileo desk panels (  p. 50) prevent the spreading of 
sounds between workstations.

Phone booths, modular sofa systems with Hexa and 
Hexa Wall tables (  p. 82) and Sand walls (  p. 90) 
isolate those in a meeting or phone call from the rest 
of the office, ensuring the comfort of privacy.

Office equipment placed inside the Sand walls 
(  p. 90) – sound is absorbed and isolated.

Sileo suspended ceiling panels (  p. 50), upholstered 
cabinet covers and soft seats increase the sound-
absorbing surface area minimizing reverberation.

Open space

1 1

2 2

3 3

4 4

Play&Work
 p. 102

Sileo
 p. 50

Sileo
 p. 50

Sand
 p. 90

Hexa
 p. 84

Sileo
 p. 50
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Sand
 p. 90

SQart
 p. 103

LinkUP
 p. 100

Sileo
 p. 50

Sileo
 p. 50

Hexa
 p. 82

 Typowe problemy strefy:

Pracownicy rozmawiają ze sobą przy biurkach, 
przeszkadzając innym.

Pracownicy powadzą długie spotkania 
lub rozmowy telefoniczne przy biurku, 
rozpraszając tym pozostałych.

Głośno pracujące drukarki, kopiarki, faksy 
przeszkadzają w pracy w skupieniu.

Niewytłumione dźwięki biurowe (trzaskanie drzwiami, 
szufladami itp.) irytują pracujących w skupieniu.

Rozwiązania produktowe:

Panele Sileo do biurek (  str. 50) – zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się dźwięków pomiędzy 
stanowiskami pracy.

Budki telefoniczne, systemy sof modułowych ze 
stolikami Hexa i Hexa Wall (  str. 82) oraz ścianki 
Sand (  str. 90) – izolują osoby prowadzące spotkanie 
lub rozmowy telefoniczne od reszty biura, zapewniając 
komfort prywatności.

Urządzenia biurowe ulokowane wewnątrz ścianek 
Sand (  str. 90) – pochłaniają i izolują dźwięk.

Panele podwieszane Sileo (  str. 50), tapicerowane 
nakładki szaf i miękkie siedziska zwiększają 
powierzchnię dźwiękochłonną i minimalizują pogłos.

Open space

1 1

2 2

3 3

4 4
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Workspace with 
no acoustic solutions

An office where sound-absorbing products and acoustic 
screens are not used in the vicinity of workstations is 
characterized by a high level of noise, no matter how far 
its source is located. As a result, conversations between 
employees can be clearly heard even by people at the other 
end of the office, which contradicts comfortable working 
conditions and makes it absolutely impossible to focus.

The drawings show the distribution of sound levels in the 
open space in a situation where three people are carrying 
out conversations in different places in the room 
at the same time.

!

!

!

! !

Przestrzeń pracy 
bez rozwiązań akustycznych

Biuro, w którym w pobliżu stanowisk pracy nie stosuje się 
produktów dźwiękochłonnych i ekranów akustycznych 
charakteryzuje się wysokim poziomem hałasu, bez względu 
na to, jak daleko znajduje się jego źródło. W efekcie 
rozmowy pracowników mogą być wyraźnie słyszalne 
nawet dla osób znajdujących się na drugim końcu biura, co 
wyklucza komfortowe warunki pracy i możliwość skupienia.

Rysunki przedstawiają rozkład poziomu dźwięku w biurze 
open space w sytuacji, gdy trzy osoby znajdujące się 
w różnych miejscach pomieszczenia jednocześnie 
prowadzą rozmowę.

Źródło generujące dźwięk odpowiadający poziomem 
uśrednionej mowie ludzkiej.

A source generating sound corresponding 
to the average level of human speech.
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Improved acoustic climate after the 
introduction of acoustic products

After sound-absorbing products are introduced, the sound 
level drops much faster with the growth of distance from 
talking employees or other sources of noise. As a result, 
sounds are less audible and thereby cease to be a nuisance 
to other people in the shared space.

!

!

!

Poprawa klimatu akustycznego 
po wprowadzeniu produktów 
akustycznych

Po wprowadzeniu produktów dźwiękochłonnych do biura, 
poziom dźwięku spada znacznie szybciej wraz ze wzrostem 
odległości od rozmawiających pracowników lub innych 
źródeł hałasu. Dzięki temu dźwięki są mniej słyszalne, 
a przez to przestają być dokuczliwe dla pozostałych osób 
przebywających na wspólnej przestrzeni.

>62 dB 46-48 dB 40-42 dB52-54 dB
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For small rooms such as 
executive offices, meeting 
rooms and fun rooms, with 
sparse furniture, it is important 
to provide comfortable 
conditions for conversations 
in a small group.

Dla małych pomieszczeń,  
takich jak gabinety, sale spotkań 
czy fun roomy, w których nie 
ma zbyt wielu mebli, istotne 
jest zapewnienie komfortowych 
warunków do rozmów 
w małym gronie.
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 Typical problems 
of this zone:

Communication issues during video conferencing – 
despite high volume, the sound is not clear.

The voice is distorted and unnatural, irritating those 
taking part in the meeting.

 Product 
solutions:

Corner panels Sileo Tower (  p. 50) set in the corners 
of a room eliminate rumbling, normalize reverberation 
time and thus improve speech intelligibility.

Wall arrangements with Formo panels (  p. 74) 
or Sileo wall panels (  p. 50) increase the sound 
absorbing surface and reduce the fluttering echo 
effect without taking up the usable space of the room.

Executive offices and meeting rooms

1 1

2 2

Sileo
 p. 50

Formo
 p. 74
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Sileo
 p. 50

Sileo
 p. 50

 Typowe problemy strefy:

Trudności komunikacyjne podczas prowadzenia 
wideokonferencji – mimo dużej głośności 
dźwięk jest niewyraźny.

Głos jest zniekształcony, nienaturalny – 
irytuje uczestników spotkania.

Rozwiązania produktowe:

Panele narożne Sileo Tower (  str. 50) – ustawione 
w narożnikach sali likwidują dudnienie, normują czas 
pogłosu, a przez to poprawiają zrozumiałość mowy.

Aranżacje ścienne z paneli Formo (  str. 74) lub paneli 
ściennych Sileo (  str. 50) – zwiększają powierzchnię 
dźwiękochłonną i ograniczają echo trzepoczące bez 
zabierania powierzchni użytkowej pomieszczenia.

Gabinety, sale spotkań

1 1

2 2
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One speaker, many listeners –  
in a conference room, the 
quality of sound must be 
excellent across the entire room.

Jeden prelegent, wielu 
słuchaczy – jakość dźwięku 
w sali konferencyjnej musi być 
bardzo dobra w każdym miejscu 
pomieszczenia.
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 Typical problems 
of this zone:

Speaker’s words are difficult to understand even 
though they raise their voice.

Voices of speaking members of the audience 
are hard to hear.

Background sounds (whispers, the hum of devices, 
muffled sounds from the outside) overlap and are 
amplified by long reverberation time.

 Product 
solutions:

Sileo (  p. 50) and Formo (  p. 74) wall panels 
increase the sound-absorbing surface area, improve 
speech intelligibility and eliminate long 
reverberation time.

Formo curtains (  p. 74) suspended flat near glass 
panels reduce the area of hard sound-reflective 
surfaces.

Partially or fully upholstered chairs increase the sound 
absorbing surface.

Conference rooms 

1 1

2 2

3 3

Sileo
 p. 50
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Formo
 p. 74

Typowe problemy strefy:

Trudno zrozumieć wypowiedź prezentującej osoby, 
pomimo podnoszenia przez nią głosu.

Niewyraźnie słychać osoby zabierające głos z sali.

Dźwięki w tle (szepty, szum urządzeń, przytłumione 
dźwięki z zewnętrz) nakładają się na siebie i są 
wzmocnione przez długi czas pogłosu.

Rozwiązania produktowe:

Panele ścienne Sileo (  str. 50) oraz 
Formo (  str. 74) – zwiększają ilość powierzchni 
dźwiękochłonnej, poprawiają zrozumiałość mowy 
i niwelują długi czas pogłosu.

Kurtyny Formo (  str. 74) zawieszone płasko  
przy szklanych taflach redukują obszar twardych
powierzchni odbijających dźwięk.

Krzesła częściowo lub w całości tapicerowane 
zwiększają powierzchnię dźwiękochłonną.

Sale konferencyjne

1 1

2 2

3 3
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A place where people relax, 
have informal meetings and eat 
meals. Buzz is inevitable here, 
but with good acoustic design 
the room will become more cosy 
and ensure the privacy 
of conversations.

Miejsce relaksu, strefa 
nieformalnych spotkań  
i spożywania posiłków –  
gwar jest tu nieunikniony.  
Dzięki dobrej aranżacji 
akustycznej pomieszczenie 
stanie się jednak przytulne  
i zapewni prywatność rozmów.
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 Typical problems 
of this zone:

A lot of overlapping conversations and lack of privacy.

Sounds reflected from hard surfaces to increase noise.

Hubbub and noises making it difficult to relax: chairs 
scraping across the floor, sounds of dishes and cutlery, 
microwave oven, kettle and coffee maker.

 Product 
solutions:

U-shaped Sand modules with table (  p. 90) provide 
space for eating and talking at the same time, without 
disturbing other people.

Wall panels Sileo (  p. 50) and Formo (  p. 74) 
eliminate reverberation noise.

Chairs with glides for hard floors and Levitate benches 
(  p. 101) minimize noise and increase the sound-
absorbing surface.

Kitchens and canteens

1 1

2 2

3 3

Formo
 p. 74

Sand
 p. 90
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Levitate
 p. 101

Sileo
 p. 50

Rozwiązania produktowe:

Moduły Sand w kształcie litery “U” ze stołem  
(  str. 90) – zapewniają miejsce do jednoczesnego 
spożywania posiłków i rozmów, nie przeszkadzając 
pozostałym osobom.

Panele ścienne Sileo (  str. 50) oraz Formo (  str. 74) 
– likwidują hałas pogłosowy.

Krzesła ze stopkami do twardych podłoży oraz ławki 
Levitate (  str. 101) – minimalizują hałas i zwiększają 
powierzchnię dźwiękochłonną.

Typowe problemy strefy:

Nakładające się na siebie liczne rozmowy i brak 
prywatności.

Dźwięki odbijające się od twardych powierzchni 
wzmagające hałas.

Gwar i odgłosy utrudniające relaks: głośne odsuwanie 
krzeseł, dźwięki naczyń i sztućców, kuchenki 
mikrofalowej, czajnika i ekspresu.

Kuchnie, kantyny

1 1

2 2

3 3
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Products that have been specially designed, 
manufactured and tested are the solution to 
acoustic problems in the office. From a small 
panel to a considerably-sized soft seating 
module, each element plays two roles: protects 
against noise while forming an original part of 
the design.

Rozwiązaniem dla problemów akustycznych 
w biurach są specjalnie w tym celu 
zaprojektowane, wykonywane i testowane 
produkty. Od małego panelu po obszerny 
moduł soft seating. Każdy z nich odgrywa 
podwójną rolę – chroni przed hałasem, stanowiąc 
oryginalny element designu.

Acoustic products
Produkty akustyczne
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Sileo, Sileo S
wall panels
| panele ścienne

Sileo, Sileo S
desk panels
| panele 
biurkowe

Sileo, Sileo S  
suspended panels 
| panele 
podwieszane

Sileo 
corner panels  
| panele narożne

Sileo, Sileo S 
office walls 
| ścianki 
wolnostojące

RECEPTION 
AREA 
| RECEPCJA

— —

OPEN SPACE
| OPEN SPACE

EXECUTIVE 
OFFICES AND 
MEETING 
ROOMS
| MAŁE 
SALE SPOTKAŃ

— —

CONFERENCE 
ROOMS
| SALE 
KONFERENCYJNE

— —

KITCHENS AND 
CANTEENS
| KUCHNIE 
I KANTYNY

—

Matching acoustic products  
to office zones

Dopasowanie produktu 
akustycznego do strefy
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Sileo Pro 
premium panels
| panele 
premium

Sileo Levels
perforated 
panels 
| panele 
perforowane

Formo 
curtains 
| kurtyny

Formo 
panels 
| panele

Hexa Sand

—

— —

— —

—

PERFECT 
| IDEALNE

VERY GOOD 
| BARDZO DOBRE

GOOD 
| DOBRE
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How to match products to the type 
of your office?

Jak dopasować produkty  
do typu biura?

Examples of general guidelines for the choice of solutions 
for spaces with different finishes:

Przykłady ogólnych zaleceń dotyczących doboru rozwiązań 
do pomieszczeń o różnych wykończeniach:

An office with few sound-absorbing items, 
eg. with an exposed concrete ceiling, exposed 
walls, a lot of glazing or no carpets.

Products with these symbols:1
Biuro zawierające niewielką ilość elementów 
dźwiękochłonnych, czyli np. z odkrytym 
stropem betonowym, odkryte ściany, dużo 
przeszkleń, brak wykładziny.

Produkty oznaczone symbolem:

2
An office with an exposed ceiling and walls, 
fitted with sound-absorbing elements such 
as carpets, thin felt or fabric wall linings with 
a thickness of less than 5 cm.

Products with these symbols: 

Biuro z odkrytym stropem i ścianami 
zawierające elementy dźwiękochłonne takie 
jak wykładziny, cienkie powłoki ścienne 
z filcu lub włókniny o grubości poniżej 5 cm.

Produkty oznaczone symbolem: 

3
An office with a sound-absorbing 
suspended ceiling, large exposed wall 
surfaces and glazings.

Products with these symbols:

Biuro z sufitem podwieszanym 
dźwiękochłonnym, duże odkryte 
powierzchnie ścian i przeszklenia.

Produkty oznaczone symbolem:
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Sileo (silentium is Latin for 
silence) is a line of sound-
absorbing and sound-insulating 
panels designed to provide 
offices with actual acoustic 
comfort. In addition to the 
functional benefits, Sileo 
panels create visually attractive 
compositions – one more reason 
why Sileo is worth talking about.

Sileo (łac. silentium – cisza) to 
linia paneli dźwiękochłonnych 
i dźwiękoizolacyjnych, która 
powstała z myślą o zapewnieniu 
faktycznego komfortu 
akustycznego biur. Oprócz 
roli funkcjonalnej, panele Sileo 
tworzą atrakcyjne wizualnie 
kompozycje. To dodatkowy 
powód, dla którego o Sileo 
powinno być głośno.

Si
le

o,
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o 
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Otrzymana dla paneli Sileo klasa A to sygnał, że mamy 
do czynienia z produktem o wysokich współczynnikach 
pochłaniania dźwięku. Dzięki temu swoje zastosowanie 
znajdzie w pomieszczeniach, gdzie ilość materiałów 
dźwiękochłonnych jest znikoma lub gdy chcemy mocno 
ograniczyć odbicia od konkretnej powierzchni.

Najwyższa klasa A

Możliwość łączenia kolorów wykończeń paneli ściennych Sileo 
pozwala wykreować wnętrze wyjątkowo przytulne i jednocześnie 
komfortowe pod względem akustycznym.

Sileo wall panels have been awarded Class A, which 
indicates the product has high rates of sound-absorption. 
As a result, it is perfect for spaces with scarce sound-
absorbing materials and areas where you want to reduce 
sound reflection from a specific surface. 

Top Class A

With the ability to combine colours of Sileo wall panels you can create 
an interior that is extremely cosy while ensuring acoustic comfort.

Sileo, Sileo S
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Cisi bohaterowie biura

Human voice is one of the most distracting sound stimuli, 
which is why your office needs Sileo panels to absorb and 
isolate sounds.

Wall panels and suspended ceiling panels reduce adverse 
reflection of sound waves from walls and ceiling.

Desk panels should be an inseparable element of a work 
station. They isolate and absorb sounds coming from 
adjacent work stations and can section off a separate work 
space, supporting concentration.

Głos ludzki jest jednym z najbardziej rozpraszających 
bodźców dźwiękowych, dlatego w biurze nie może 
zabraknąć paneli Sileo, które absorbują i izolują dźwięki.

Panele ścienne oraz panele podwieszane ograniczają 
niekorzystne odbicia fal dźwiękowych od ścian i sufitu.

Panele do biurek powinny być nieodłącznym elementem 
stanowiska pracy. Izolują i pochłaniają dźwięk dochodzący 
z sąsiednich stanowisk pracy i wydzielają własną przestrzeń, 
co sprzyja koncentracji.

Silent heroes of the office 

Did you know?

Sileo suspended ceiling panels not 
only help reduce noise, but can also 
be an alternative to a suspended 
ceiling. Their installation method 
allows a visual division of office space, 
while providing the right acoustic 
conditions.

Czy wiesz, że…

Panele podwieszane Sileo nie tylko 
umożliwiają redukcję hałasu, ale także 
mogą stanowić alternatywę dla sufitu 
podwieszanego. Sposób instalacji 
pozwala jednocześnie na wizualny 
podział przestrzeni biura, zapewniając 
dodatkowo odpowiednie warunki 
akustyczne.
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The Sileo line is complemented by corner Sileo Tower panels. 
Set in the corners of a room, they reduce the energy of low 
frequency sounds and eliminate rumbling. This is particularly 
important during video conferencing.

Linię Sileo uzupełniają panele narożne Sileo Tower. 
Ustawione w narożnikach pomieszczenia ograniczają 
energię dźwięku w zakresie niskich częstotliwości 
i eliminują dudnienie. Jest to szczególnie istotne podczas 
prowadzenia wideokonferencji.
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Panels dedicated to managerial and boardroom meeting 
rooms not only increase their acoustic comfort but also 
embellish and raise their rank. They are inspired by 
modert art and their wide range of finishes guarantees 
a fit to any space.

Panele dedykowane do gabinetów menedżerskich i sal 
spotkań zarządu nie tylko zwiększają ich komfort akustyczny, 
ale też upiększają i podnoszą ich rangę. Są inspirowane 
sztuką współczesną, a szeroka gama wykończeń gwarantuje 
dopasowanie do każdej przestrzeni.

Sileo ProSileo Pro
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Komfort akustyczny  
na najwyższym poziomie

Sileo Levels line have been designed as a result of a research 
project carried out by our team of acoustic engineers. 
The main purpose of these panels is to facilitate optimal 
acoustic conditions in rooms with different finishes. Typical 
upholstered acoustic panels can effectively absorb a limited 
range of frequencies, and they can actually make an existing 
problem even worse in some cases. Compared to existing 
solutions, perforated panels can be used to better match the 
sound absorption range to the specific problem occurring in 
a particular space.

Linia Sileo Levels powstała w wyniku projektu badawczego 
naszego zespołu akustyków. Głównym celem tych paneli jest 
ułatwienie uzyskania optymalnych warunków akustycznych 
w pomieszczeniach o różnych wykończeniach. Typowe 
tapicerowane panele akustyczne pochłaniają efektywnie 
ograniczony zakres częstotliwości i w przypadku niektórych 
pomieszczeń mogą nawet pogłębić istniejący problem. 
W porównaniu do obecnych rozwiązań panele perforowane 
pozwalają na lepsze dopasowanie zakresu pochłaniania 
dźwięku do problemu występującego w konkretnym 
pomieszczeniu.

The highest level of 
acoustic comfort
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With three different thicknesses, the panels can be 
used to create interesting spatial forms which expand 
the arrangement potential, while ensuring the right 
absorption characteristics for offices. 

What makes perforated panels a unique product is their 
design.

With the right thickness of sound-absorbing material 
inside and the openings of different diameters, 
complementary sound-absorbing properties  
have been obtained.

As a result, the Treble panel is the most effective for 
high frequency tones, the Middle panel for medium 
frequency, and the Bass panel for low frequency 
tones. A combination of the three panels in the right 
proportions offers sound absorption for a wide range 
of frequencies, which is recommended for spaces fitted 
with hardly any other absorbing materials, such as 
carpets or acoustic ceilings.

Trzy różne grubości paneli pozwalają na tworzenie 
interesujących przestrzennych form, które zwiększają 
możliwości aranżacyjne i jednocześnie pozwalają na 
uzyskanie odpowiednich charakterystyk pochłaniania 
dla biur.
 
Panele perforowane to unikalny produkt ze względu na 
zastosowaną konstrukcję.

Dzięki odpowiednio dopasowanej grubości materiału 
dźwiękochłonnego wewnątrz oraz wykorzystaniu płyt 
z otworami o różnych średnicach, zostały uzyskane 
uzupełniające się właściwości dźwiękochłonne.

W związku z tym panel Treble najskuteczniej oddziałuje 
na dźwięki wysokie, Middle na średnie, a Bass na te 
najniższe. Połączenie trzech paneli w odpowiednich 
proporcjach pozwala na uzyskanie pochłaniania dźwięku 
w szerokim zakresie częstotliwości, co jest zalecane 
w przypadku pomieszczeń, w których nie ma zbyt 
wielu innych materiałów pochłaniających, takich jak 
wykładzina czy sufit akustyczny.

Treble 28 mm Middle 58 mm Bass 88 mm
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The walls can be free-standing or for integrations, come in different 
sizes and on two different types of feet. Additionally, they can be fitted 
with castors and thanks to original and, functional connectors, they 
can be configured easily and quickly, depending on needs.

Ścianki biurowe mogą być wolnostojące lub łączone w grupy,  
w różnych rozmiarach oraz na dwóch różnych rodzajach stóp. 
Dodatkowo mogą być wyposażone w kółka, a dzięki oryginalnym 
i funkcjonalnym sposobom łączenia można je łatwo i szybko 
konfigurować w zależności od potrzeb.
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Surprisingly lightweight, and yet stable. Sileo S walls have 
been designed and made to be effortlessly moved to any 
point in the office, wherever they are needed. Like a sound-
absorbing screen, they can separate workstations from 
distracting pedestrian routes, or section off some space for 
a quick meeting. With the wide array of finishes, the walls 
can discreetly blend in with the background, matching the 
rest of the office, or vice versa – work as a colourful accent 
that enlivens space. 

Zaskakująco lekkie, a przy tym stabilne. Ścianki 
Sileo S zaprojektowano i wykonano z myślą o tym, aby bez 
większego wysiłku przemieszczać je w dowolny punkt biura 
– tam, gdzie akurat są potrzebne. Niczym dźwiękochłonny 
parawan odseparują stanowiska pracy od rozpraszających 
ciągów pieszych lub wydzielą przestrzeń do zorganizowania 
szybkiego spotkania. Za sprawą szerokiej palety wykończeń, 
ścianki mogą dyskretnie wtopić się w tło i dopasować do 
reszty biura lub odwrotnie – być kolorowym akcentem 
ożywiającym przestrzeń. 

Office walls Sileo S Ścianki biurowe Sileo S
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Office walls type Sileo S1 | Ścianki biurowe Sileo S1

Feet can come with glides or castors 
| Stopy mogą być wyposażone 
w stopki lub kółka
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Office walls type Sileo S2 | Ścianki biurowe Sileo S2

Feet come in two sizes 
 | Stopy dostępne w dwóch rozmiarach
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1

Sileo, Sileo S

2

Configuration examples | Przykładowe konfiguracje
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Sileo 
corner panels Sileo Tower
 | panele narożne Sileo Tower

4. Width | Szerokość 1400 mm
Height | Wysokość 1350 mm

5. Width | Szerokość 1400 mm
Height | Wysokość 2100 mm

2. Height | Wysokość 1600 mm
Depth | Głębokość 300 mm

Sileo 
ceiling suspended panels
 | panele podwieszane do sufitu

Dimensions 
 | Wymiary

1. Width | Szerokość 1230 mm
Height | Wysokość 1230 mm

3. Width | Szerokość 1800 mm
Height | Wysokość 2300 mm

Sileo S 
wall panels | panele ścienne

Sileo S 
ceiling suspended panels – island
 | panele podwieszane do sufitu – wyspa

3

4 5
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Sileo

Sileo S

1215 mm

815 mm

Thickness | Grubość: 30 mm

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]
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Thickness | Grubość: 58 mm
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Wall panels | Panele ścienne

Wall panels | Panele ścienne

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki
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Sileo

Sileo

1215 | 1400 | 1600 | 1800 mm

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]

  Sileo 1400 × 600 mm, rozstawienie paneli co 600 mm  
| Sileo 1400 × 600 mm with distance between 600 mm

 1600 × 600 × 40
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Thickness | Grubość: 40 mm

Thickness | Grubość: 40 mm

60
0

 m
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Mid tones
| Średnie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki

600 × 600 mm

800 × 800 mm

1000 × 1000 mm

1200 × 1200 mm

High tones
| Wysokie dźwięki

Mid tones
| Średnie dźwięki
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Ceiling suspended panels | Panele podwieszane

Suspended panels – square island | Panele podwieszane – wyspa kwadratowa

69



1200 | 1400 | 1600 | 1800 mm

Desks & workbenches | biurka i stanowiska workbench

*Workbenches | Stanowiska workbench
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Thickness | Grubość: 30 mm

Thickness | Grubość: 58 mm
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Suspended panels – round island | Panele podwieszane – wyspa okrągła

Desk and workbench screen panels | Panele do biurek i stanowisk typu workbench

Ø800 mm | Ø600 mm

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki

Mid tones
| Średnie dźwięki
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Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]
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Thickness | Grubość: 40 mm

Thickness | Grubość: 40 mm

Sileo S

Sileo
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Desk and workbench screen panels | Panele do biurek i stanowisk typu workbench

Mobile desk panel (side) | Panel biurkowy boczny

1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 mm*

1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 mm*

*Except CS5040 | Oprócz CS5040

575 mm | 675 mm | 775 mm

66
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Height |  Wysokość:

520 | 560 | 607 | 700 | 737 mm

40
0

 m
m

Desk | biurko

Workbenches | stanowiska workbench

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki
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Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]
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Sileo S
Office walls | Ścianki wolnostojące 

Sileo
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Towers | Panele narożne

1000 mm 800 mm

1800 mm

1600 mm

1400 mm
15
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350 mm
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High tones
| Wysokie dźwięki

Low tones
| Niskie dźwięki
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Sileo Pro

Sileo Levels

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00

Mid tones
| Średnie dźwięki

Premium panels | Panele premium

Perforated panels | Panele perforowane

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki

Low tones
| Niskie dźwięki

Mid tones
| Średnie dźwięki
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 Thickness | Grubość:
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Discreet and effective. 
Decorative and functional. 
Light and colourful. With Formo 
acoustic panels, you can create 
countless compositions while 
benefitting from the fact that 
they bring a sound-absorbing 
surface into your space. 
No room for unsatisfying 
compromise. Simplicity, 
aesthetics and functionality 
in one.

Dyskretne i skuteczne. 
Dekoracyjne i funkcjonalne. 
Jasne i kolorowe. Z paneli 
akustycznych Formo można 
stworzyć niezliczoną ilość 
kompozycji, które dodatkowo 
wniosą do pomieszczenia 
powierzchnię dźwiękochłonną. 
Tu nie ma miejsca na zbędne 
kompromisy. Prostota, estetyka 
i funkcjonalność w jednym.

Fo
rm

o
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Dzięki swym właściwościom akustycznym kompozycja 
z paneli ściennych Formo skutecznie ograniczy echo 
trzepoczące. Dobrze sprawdzi się nie tylko w salach spotkań, 
ale i wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze skromnie 
umeblowanymi pomieszczeniami z dużymi, odsłoniętymi 
połaciami ścian. Formo, czyli ładniej, przytulniej, ciszej.

Panele ścienne

Aranżacja z paneli Formo to doskonały pomysł na połączenie 
właściwości akustycznych i estetycznych pomieszczenia.

Thanks to their acoustic properties, a composition of Formo 
wall panels will effectively reduce the fluttering echo. It will 
work very well not only in meeting rooms, but also any other 
sparsely furnished space with large exposed walls. 
Formo: nicer, cosier and quieter.

Wall panels

An arrangement using Formo panels is a great idea for combining 
acoustic properties with design qualities in a room.

Formo

76



Ciekawe wzornictwo i możliwość tworzenia własnych 
kompozycji w wielu kolorach, plus pozytywny wpływ 
na klimat akustyczny pomieszczenia. Piękna koncepcja, 
która działa.

Kurtyna I

Interesting design and the freedom to create your own 
compositions from a range of colours, plus a positive impact 
on the acoustic climate of the room. 
A beautiful concept that works.

Curtain I
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3

2

4

Formo

Configuration examples | Przykłady konfiguracji
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5

Width | Szerokość 4685 mm
Height | Wysokość 1630 mm

Width | Szerokość 2700 mm
Height | Wysokość 1350 mm

Width | Szerokość 2900 mm
Height | Wysokość 800 mm

Width | Szerokość 1600 mm
Height | Wysokość 1600 mm

Width | Szerokość 2580 mm
Height | Wysokość 2580 mm

Formo I 
wall panels | panele ścienne

Formo II 
wall panels | panele ścienne

Formo III 
wall panels | panele ścienne

Formo 
curtain I | kurtyna I

Dimensions | Wymiary

1

2

3

4

5
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Formo I

Formo II

518 mm

450 mm

Thickness | Grubość: 60 mm
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Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]

So
un

d 
ab

so
rp

tio
n 

α
p 

| 
Po

ch
ła

ni
an

ie
 d

źw
ię

ku
 α

p

45
0

 m
m

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]

So
un

d 
ab

so
rp

tio
n 

α
p 

| 
Po

ch
ła

ni
an

ie
 d

źw
ię

ku
 α

p

Thickness | Grubość: 43 mm

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki
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Formo III

675 mm

430 mm

39
8 

m
m

43
0

 m
m

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]

So
un

d 
ab

so
rp

tio
n 

α
p 

| 
Po

ch
ła

ni
an

ie
 d

źw
ię

ku
 α

p

 
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00
125 500 2000250 1000 4000

 

 

 

 

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]

So
un

d 
ab

so
rp

tio
n 

α
p 

| 
Po

ch
ła

ni
an

ie
 d

źw
ię

ku
 α

p

 
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00
125 500 2000250 1000 4000

 

 

 

 

Thickness | Grubość: 43 mm

Thickness | Grubość: 3 mm
Depth | Głębokość: 48 mm

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki

Measured at a distance of 150 mm from the wall | Mierzono w odległości 150 mm od ściany

Formo
curtain I | kurtyna I
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A modern office is a dynamically 
changing ecosystem. Throughout 
the day, employees perform tasks 
that are very different – they 
need a place for concentrated 
work, a quiet phone call, a place 
for meetings and discussions. 
The Hexa system of modular 
seats and sofas meets those 
needs while offering improved 
office acoustics.

Współczesne biuro to 
dynamicznie zmieniający się 
ekosystem. Pracownicy wykonują 
w ciągu dnia zadania o bardzo 
różnej charakterystyce – 
potrzebują miejsca do pracy 
w skupieniu, spokojnej rozmowy 
telefonicznej, punktu spotkań 
i dyskusji. System modułowych 
siedzisk i sof Hexa wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom, 
oferując jednocześnie poprawę 
akustyki biura.

H
ex

a
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Skuteczność akustyczna ekranu Hexa wynosi aż 9 dB. Co to oznacza 
w praktyce? Dźwięki dochodzące z drugiej strony modułu  
są odczuwalnie prawie trzykrotnie cichsze! Efekt? Osoby prowadzące 
spotkanie nie przeszkadzają pracownikom przy biurkach.

The sound effectiveness of a Hexa screen is a high 9 dB. What does it 
mean in practice? Sounds coming from the other side of the module are 
perceived as almost three times quieter! The result? People having 
a meeting do not disturb those working at the desks.

Hexa
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System Hexa pozwala szybko stworzyć komfortowe 
miejsca do swobodnych rozmów, a do tego prezentuje 
się znakomicie. Hexa zapewnia prywatność i ogranicza 
słyszalność rozmów w dalszych częściach biura.

Rozmowy telefoniczne...

…bywają stresujące. Dobrze jest 
odizolować się od hałasu i mieć 
pewność, że konwersacji nie słucha 
mimowolnie reszta biura. W takich 
sytuacjach egzamin zdaje wolnostojąca 
budka telefoniczna Hexa. Daje 
komfort prywatności, a obecność 
media portu umożliwia także dłuższe 
wideokonferencje.

Alternatywa dla 
małych sal spotkań

Czy wiesz, że…

Badania potwierdzają, że 4-częściowy 
zestaw Hexa ustawiony w kształt 
litery „U”, zajmuje tylko 7 m2 
powierzchni, a jej pochłanianie jest 
równoważne średnio 15m2 powierzchni 
całkowicie pochłaniającej dźwięk 
w zakresie częstotliwości mowy ludzkiej.

The Hexa system allows you to quickly create comfortable 
spaces for casual conversations, while making an excellent 
visual impression. Hexa provides privacy and reduces 
the audibility of conversations in further parts of the office.

Phone calls...

...can be stressful. It's a good idea to 
isolate yourself from noise and be 
sure that the rest of the office are not 
listening to your call involuntarily. In such 
situations, a free-standing Hexa phone 
booth works perfectly. It gives you 
the comfort of privacy, while a provided 
media port also allows for longer 
videoconferencing.

An alternative 
to small meeting rooms

Did you know?

Research confirms that a 4-piece Hexa 
set arranged in the shape of a letter 
‘U’ occupies only 7 m2, while providing 
an average of 15 m2 of surface that 
fully absorbs sounds in the frequency 
range of human speech. 
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Hexa

2

1

Configuration examples | Przykładowe konfiguracje
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Dimensions 
 | Wymiary

3. Width | Szerokość 3000 mm
Height | Wysokość 1400 mm
Depth | Głębokość 770 mm

1. Width | Szerokość 2620 mm
Height | Wysokość 1400 mm
Depth | Głębokość 1670 mm

4. Width | Szerokość 1620 mm
Height | Wysokość 1600 mm
Depth | Głębokość 3200 mm

2. Width | Szerokość 3900 mm
Height | Wysokość 870 mm
Depth | Głębokość 3900 mm

Hexa 
122

Hexa Wall  
4-seater unit | 4-osobowa

Hexa 
phone booth | budka telefoniczna

Hexa 
22R + 020 + 220 + 020 + 22L

4

3
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Hexa phone booth | Budka telefoniczna Hexa

Hexa 222E

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]
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Mid tones
| Średnie dźwięki

Dimensions | Wymiary:

770 × 810 mm

Height | Wysokość:

1600 mm

Dimensions | Wymiary:

1670 × 810 mm

Height | Wysokość:

1400 mm

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]
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Mid tones
| Średnie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki

High tones
| Wysokie dźwięki

 
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00
125 500 2000250 1000 4000

 

 

 

 

 
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00
125 500 2000250 1000 4000

 

 

 

 

88



Hexa 122E

Hexa wall 4-seater unit | Hexa 4-osobowa

Hexa wall 2-seater unit | Hexa 2-osobowa

Hexa wall 6-seater unit | Hexa 6-osobowa
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Sa
nd

The Sand furniture and sofa 
system is extremely versatile. 
Using the walls with proven 
sound effectiveness it is possible 
to divide a space into smaller 
zones, build a reception area or 
create a space to hold a meeting 
in comfortable conditions.

System mebli i sof Sand jest 
wyjątkowo wszechstronny.  
Za pomocą ścianek 
o dowiedzionej skuteczności 
akustycznej można podzielić 
przestrzeń na mniejsze 
strefy, zbudować recepcję, 
a także stworzyć miejsce do 
przeprowadzenia spotkania 
w komfortowych warunkach.
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Insufficient number of small meeting rooms is a frequent problem 
in offices. Sand furniture helps create such spaces and, thanks to its 
acoustic parameters, conversations are less heard by other employees.

Sand

Częstym problemem biur jest niewystarczająca liczba małych sal 
spotkań. Meble Sand tworzą takie miejsca, a dzięki parametrom 
akustycznym prowadzone rozmowy są słabiej słyszalne przez innych
pracowników.
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Did you know?

Thanks to their large thickness and 
robust structure, Sand walls are an 
effective blockade for sound, which 
they also absorb, contributing to 
reduced reverberation and echo.

A 1.6 m high Sand wall muffles sound by as much as 13 dB, 
and one with a height of 2 m – by 16 dB. With this level of 
effectiveness, sounds coming from behind the screen are 
perceived as up to six times quieter, which is a very clear 
improvement in acoustic comfort.

Sand – a blockade for sound

Czy wiesz, że…

Ścianki Sand, dzięki dużej grubości 
i solidnej konstrukcji, stanowią skuteczną 
blokadę dla dźwięku, ale też dodatkowo 
go pochłaniają, co w efekcie przyczynia 
się do redukcji pogłosu i echa.

Ścianka Sand o wysokości 1,6 m tłumi dźwięk aż o 13 dB, 
a przy wysokości 2 m – aż o 16 dB. Przy takim poziomie 
skuteczności, dźwięk dochodzący zza ekranu jest 
odczuwalnie nawet sześciokrotnie cichszy, co daje bardzo 
wyraźną poprawę komfortu akustycznego.

Sand – blokada dla dźwięku
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Sand

1

Configuration examples | Przykładowe konfiguracje
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2

Dimensions 
 | Wymiary

1. Width | Szerokość 4420 mm
Height | Wysokość 2000 mm
Depth | Głębokość 3200 mm

2. Width | Szerokość 3250 mm
Height | Wysokość 2000 mm
Depth | Głębokość 2350 mm

Sand
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Sand

Frequency [Hz] | Częstotliwość [Hz]
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Dimensions | Wymiary:

Height | Wysokość:

1600 / 2000 mm (4/5 levels | 4/5 poziomów)

Width | Szerokość:

2 350 mm

W02-0

W03-0

W02-1

W03-1

W14-0

W03-2

High tones
| Wysokie dźwięki

for W02-0 wall | dla ścianki W02-0
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Our offer is complemented with products that, 
when more are used in an arrangement, will 
improve the overall acoustic climate of a room.

Uzupełnieniem oferty są produkty, które 
wykorzystane w aranżacji w większej ilości 
pozytywnie wpłyną na ogólny klimat akustyczny 
pomieszczenia.

Complementary products
Produkty uzupełniające

99



Pufy Dotto oraz Sand spełniają dwie funkcje: 
są miękkimi siedziskami, a ponadto posiadają 
właściwości dźwiękochłonne.

Powierzchnia, którą zajmuje szezlong LinkUp jest o wiele 
mniejsza niż równoważna powierzchnia pochłaniająca 
dźwięk w 100 procentach zmierzona dla tego produktu.

Pufy

Dotto and Sand poufs serve two functions: soft seats 
with sound-absorbing properties.

The surface area occupied by a LinkUp chaise longue is 
much smaller than the equivalent fully sound-absorbing 
surface measured for this product.

Poufs

LinkUP
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Zastosowanie warstwy pianki i materiału tapicerskiego 
na siedzisku nadaje produktowi cenne właściwości 
dźwiękochłonne.

Czteropoziomowy moduł Tapa wnosi do pomieszczenia 
funkcjonalność siedziska, wyjątkowy design oraz dużą 
powierzchnię dźwiękochłonną.

The use of a foam layer and upholstery fabric on the seat 
gives the product valuable sound-absorbing properties.

A four-level Tapa module brings the functionality of a seat, 
unique design and a large sound-absorbing surface into 
the room.

Levitate

Tapa
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Zgrabne, ciekawe i funkcjonalne – sofy Play&Work  
to metoda na szybkie wydzielenie w biurze miejsca  
do spotkań, pracy w skupieniu lub chwili relaksu. Natomiast 
szafa niska z tapicerowanymi nakładkami to jednocześnie 
schowek, wygodne siedzisko i pomoc w uzyskaniu komfortu 
akustycznego w pomieszczeniu.

Panele górne do biurek i stanowisk workbench CS5040, 
Play&Work czy Levitate również stanowią element 
korzystnie wpływający na standard akustyczny pomieszczeń.

Panele

Shapely, interesting and functional – Play&Work sofas are 
a good choice when you need to quickly separate 
a space within the office that can be used for meetings, 
concentrated work or a moment of relaxation. The low 
cabinet with upholstered pads, on the other hand, offers 
storage space, a comfortable seat and helps to achieve 
acoustic comfort in the room, all at the same time.

Screen panels for CS5040, Play&Work and Levitate desks 
and workbenches also have a positive impact on the 
acoustic standard of rooms.

Play&Work

Panels
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Nakładki tapicerowane na kontenery oraz plecy szaf 
zwiększają całkowitą chłonność akustyczną w biurze. 
Aranżacja z szaf wysokich utworzy dodatkowo 
barierę akustyczną.

SQart – kontenery i szafy

Upholstered pads for pedestals and cabinet backs increase 
the combined sound-absorbing surface in the office. 
An arrangement made with the high cabinets will 
additionally create an acoustic barrier.

SQart – pedestals and cabinets
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GABRIEL ATLANTIC 
61164

SHAW DYE LAB 
41756

GABRIEL ATLANTIC 
60143

SHAW DYE LAB 
41496

GABRIEL ATLANTIC 
61164

SHAW DYE LAB 
41756

GABRIEL ATLANTIC 
60141

SHAW DYE LAB 
41762

GABRIEL ATLANTIC 
61166

SHAW DYE LAB 
41497

GABRIEL ATLANTIC 
62048

SHAW DYE LAB 
41516

GABRIEL ATLANTIC 
60141

SHAW DYE LAB 
41762

GABRIEL ATLANTIC 
64117

SHAW DYE LAB 
41497

GABRIEL ATLANTIC 
60011

SHAW DYE LAB 
41480

Jeśli znajomy jest Ci widok pracowników, którzy 
w popłochu szukają cichego miejsca do rozmowy 
telefonicznej, a sale spotkań często służą do prowadzenia 
takich konwersacji, budki telefoniczne są idealnym 
rozwiązaniem dla Ciebie! Gwarantują prywatność osobie 
rozmawiającej przez telefon oraz ciszę pozostałym 
osobom w pomieszczeniu. Dodatkowo ich nowoczesny 
design i szerokie możliwości personalizacji gwarantują 
dopasowanie do każdej przestrzeni. 

Budka telefoniczna do biura

If you are familiar with the sight of panicking office 
workers trying to find a quiet place to make a call, and 
your conference rooms are where such calls are often 
made, phone booths are the perfect solution for you! 
They ensure privacy to the caller and quietness to 
everyone else in the room. What is more, their modern 
design and extensive customization options ensure they 
can be adapted to any space. 

Sample configurations | Przykładowe konfiguracje

Phone booth for the office
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