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Inspirujące rozwiązania 
akustyczne dla budynków w technologii TABS



TABS to szerokie możliwości
w zakresie projektowania i funkcjonalności

Liczba projektów budowlanych wykorzystujących system TABS 
szybko rośnie. Zastosowanie surowego betonu jako elementu systemu 
termicznego znacznie obniża zużycie energii i sprawia, że system 
TABS jest przyjazny dla środowiska.

Jednocześnie budynki, których ściany i stropy zostały wykonane 
z surowego betonu, stanowią duże wyzwanie dla akustyki. Każdy 
dźwięk odbija się od twardych powierzchni i tworzy pogłos, 
który łatwo rozchodzi się po całym biurze. Poziom dźwięku może 
osiągnąć pułap utrudniający koncentrację i komunikację. To z kolei 
może tworzyć sytuacje stresowe i nieprzyjemne środowisko dla 
pracowników biura.

Popraw samopoczucie i wydajność  
W budynkach realizowanych w systemie TABS użycie sufitów od 
ściany do ściany jest niemożliwe.  Rozwiązaniem są sufity wyspowe 
Ecophon, które idealnie nadają się do montażu w budynkach 
w systemie TABS. Nasze testy dowodzą, że połączenie sufitów 
wyspowych, paneli ściennych i ekranów stanowi idealne rozwiązanie, 
zarówno pod względem termicznym, jak i akustycznym.

Projektowanie wnętrz w budynkach w technologii TABS nie narzuca 
ograniczeń. Na kolejnych stronach udowodnimy, że TABS to szansa 
na stworzenie inspirującej atmosfery, która przyczyni się do poprawy 
samopoczucia i wydajności pracowników. 

Witaj w świecie dobrej akustyki!

Publikacja prezentuje rozwiązania Ecophon oraz produkty innych dostawców. Jest to ogólne źródło informacji co do tego, który produkt jest odpowiedni przy uwzględnieniu danych warunków. Przedstawione dane techniczne oparte są na
badaniach przeprowadzonych w typowych warunkach oraz na naszym długoletnim doświadczeniu. Opisane właściwości i zastosowania są ważne pod warunkiem postępowania zgodnie ze szkicami montażowymi i instalacyjnymi, zasadami 
użytkowania i serwisowania produktów oraz innymi zaleceniami. W przypadku odstępstw od zaleceń (np. zastąpienia oryginalnych komponentów systemu lub produktów), Ecophon nie bierze odpowiedzialności za otrzymane właściwości czy 
funkcjonalność. Wszystkie zawarte tu opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje stanowią ogólną informację i nie są częścią umowy. Ecophon zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez wcześniejszej informacji. Ecophon nie bierze odpowiedzialności 
za błędy w druku. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji zapraszamy na www.ecophon.pl lub prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym Ecophon. 
 
© Ecophon Group 2013
Pomysł i opracowanie: Saint-Gobain Ecophon AB. Druk: Skånetryck AB Ilustracje: Horisont arkitekter AB/Charlotta Ekelund. Zdjęcia techniczne: Citat AB.

TABS, czyli Systemy 
Budowlane Aktywowane 
Termicznie to technologia 
wykorzystująca masę 
termiczną budynku (np. 
powierzchnie betonowe) 
do celów chłodzących. 
TABS obejmuje także 
systemy pasywne oparte 
na tej samej technologii 
budowlanej.
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Zaplanuj akustykę już teraz 
dla podniesienia wydajności

To bardzo popularne rozplanowanie stanowisk pracy we współczesnym biurze. 
Na całej przestrzeni prowadzone są rozmowy telefoniczne, odbywają się krótkie 
spotkania, między stanowiskami omawiane są ważne tematy, a inni pracownicy 
jednocześnie koncentrują się na pracy przy komputerach.    

Wyzwanie: zapobiec rozchodzeniu się dźwięków we wszystkich kierunkach, 
zakłócających pracę współpracowników. 

Rozwiązanie: materiały dźwiękochłonne zakrywające instalacje pod stropem, 
sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia, panele ścienne 
na co najmniej dwóch ścianach oraz ekrany oddzielające stanowiska pracy. 

Ecophon Focus™ Fixiform Ds Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Akusto™ Screen A
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Efektywna praca  
indywidualna i zespołowa

Zwykle taki  rodzaj otwartej przestrzeni zajmuje całe piętro. Obejmuje on 
zarówno obszary pracy w grupach, jak i indywidualne stanowiska. Oznacza to, 
że niektórzy mogą pracować w zespołach i będą ze sobą dużo rozmawiać, 
podczas gdy inni potrzebują ciszy, by skupić się na indywidualnych zadaniach. 
Jednocześnie pracownicy będą się przemieszczać, chodząc na spotkania 
odbywające się w salach konferencyjnych. 

Wyzwanie: zapobiec rozchodzeniu się dźwięków we wszystkich kierunkach, 
ograniczyć poziom głośności mowy oraz zminimalizować zakłócanie pracy 
współpracowników.  

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia, 
panele ścienne na wszelkich wolnych partiach ścian oraz ekrany oddzielające 
stanowiska pracy grupowej, indywidualnej oraz alejki.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Ciesz się atmosferą 
wspólnego posiłku

Typowa stołówka to rozległa, otwarta przestrzeń  o dużej wysokości. Prowadzi 
się tam wiele rozmów jednocześnie, dodatkowo używanie sztućców i talerzy 
powoduje nieustanny hałas. Wiele osób pracuje w tym miejscu lub przechodzi 
miedzy stolikami rozmawiając ze znajomymi. Dźwięk rozchodzi się we wszystkich 
kierunkach i istnieje duże ryzyko, że ludzie będą radykalnie podnosić ton głosu, 
by dało się ich usłyszeć.   

Wyzwanie: zapobiec rozchodzeniu się dźwięku we wszystkich kierunkach oraz 
ograniczyć narastanie hałasu.

Rozwiązanie: sufity wyspowe umieszczone na różnych wysokościach i 
pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia, panele ścienne umieszczone na 
wszelkich wolnych partiach ścian oraz ekrany tworzące strefy dla siedzących 
i oddzielające osoby spożywające posiłki od osób przechodzących obok 
stołówki.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Pozwól, by każdego z 
zespołu było słychać

W salach przeznaczonych do prac zespołowych, grupy projektowe powinny 
omawiać i realizować projekty bez zakłócania pracy pozostałym pracownikom 
biura. Pomieszczenia takie często są zaprojektowane dla co najmniej dwóch 
grup, dlatego bardzo istotne jest, by jeden zespół nie zakłócał pracy drugiego. 
W takich pomieszczeniach, wykończenie ścian ma duże znaczenie dla akustyki. 
Dźwięk odbija się od ścian, tworząc pogłos docierający  do osób znajdujących 
się w dalszej części pomieszczenia. 

Wyzwanie: zapobiec rozchodzeniu się niepożądanych dźwięków po całym 
pomieszczeniu, gdyż zakłóca to pracę innych osób.

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia, 
panele ścienne umieszczone na wszelkich wolnych partiach ścian oraz ekrany 
oddzielające poszczególne stanowiska.

Ecophon Solo™ Baffle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Usłysz, aby zrozumieć 
Aby coś zrozumieć, trzeba to najpierw usłyszeć i przemyśleć. Jeśli 
wykorzystujemy całą energię do usłyszenia tego, co przekazuje nam rozmówca, 
zapamiętujemy znacznie mniejszą ilość informacji.  Planując aranżację sali 
konferencyjnej w biurowcu ważne jest unikanie dużych, twardych powierzchni 
które odbijają dźwięk i tworzą pogłos, co sprawia, że zrozumienie naszego 
rozmówcy jest utrudnione.

Wyzwanie: zwiększyć przejrzystość mowy likwidując jednocześnie niepożądane 
odbicia prowadzące do zwiększenia pogłosu.

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia 
oraz panele ścienne położone na dwóch przylegających ścianach, pokrywające 
powierzchnię odpowiadającą 20% powierzchni użytkowej.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C
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Swobodnie dziel się  
informacjami

Sala konferencyjna to miejsce przeznaczone na spotkania, prezentacje i dyskusje. 
Niemal zawsze wyposażona jest w urządzenia, takie jak projektory i głośniki 
używane podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji. Jednocześnie 
pomieszczenie to często posiada dwie przeszklone ściany, a na trzeciej znajduje 
się tablica lub ekran. Dźwięk odbija się od twardych powierzchni tworząc 
pogłos, który utrudnia prowadzenie konstruktywnych dyskusji.

Wyzwanie: zapobiec rozchodzeniu się pogłosu oraz zapewnić przejrzystość 
mowy pomimo hałasu generowanego przez urządzenia techniczne. 

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia 
oraz panele ścienne umieszczone przynajmniej na jednej całej ścianie (najlepiej 
pokryć nimi dwie przylegające do siebie ściany).

Ecophon Focus™ Wing Ecophon Focus™ Ds Ecophon Akusto™ Wall C



16



17

Wspieraj kreatywność
Pokój spotkań to miejsce przeznaczone na zebrania, prezentacje i dyskusje. 
Niemal zawsze wyposażony jest w urządzenia techniczne, takie jak projektory 
i głośniki używane podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji. 
Jednocześnie pomieszczenie to często posiada dwie przeszklone ściany, 
a na trzeciej znajduje się tablica lub ekran. Dźwięk odbija się od twardych 
powierzchni tworząc pogłos, który utrudnia prowadzenie dyskusji. Bardzo 
ważne jest, by w pokojach spotkań mowa była słyszana wyraźnie, tak by ludzie 
mogli się ze sobą komunikować bez podnoszenia głosu.

Wyzwanie: zmniejszyć pogłos oraz zapewnić przejrzystość mowy pomimo 
hałasu generowanego przez urządzenia techniczne. 

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia 
oraz panele ścienne umieszczone przynajmniej na jednej całej ścianie (najlepiej 
pokryć nimi dwie przylegające do siebie ściany).

Soundlight Comfort Unit Ecophon Akusto™ Wall C
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Ciesz się dużą przestrzenią
Atrium powinno prezentować się elegancko i robić wrażenie swoją wielkością 
oraz  ciekawą grą świateł wpadających przez okna. Wiele osób często będzie 
przebywać w tym pomieszczeniu, rozmawiając ze współpracownikami lub po 
prostu przechodząc tędy do innych pomieszczeń. Jeśli jednak nie poświęci 
się uwagi akustyce, pożądane pozytywne wrażenia łatwo mogą zmienić się 
w negatywne doświadczenia. W atrium takim jak to, o znacznej wysokości i 
dużej powierzchni ścian, dźwięk z łatwością odbija się tworząc pogłos, który 
ogranicza  przejrzystość mowy. To z kolei powoduje, że ludzie często podnoszą 
głos, by dało się ich usłyszeć. 

Wyzwanie: zapobiec pogłosowi i wysokiemu poziomowi natężenia dźwięku. 

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia 
oraz akustyczne panele ścienne pokrywające wszelkie wolne partie ścian.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle on wall
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Witaj w naszym biurze
Gdy klienci i goście wchodzą do recepcji, powinni natychmiast poczuć się mile 
widziani. Należy zapewnić im możliwość prowadzenia swobodnych rozmów z 
osobami znajdującymi się za ladą oraz zrelaksowania się podczas oczekiwania 
na umówione spotkanie. Jak zawsze w przypadku recepcji, panuje tu duży ruch 
i odbywa się wiele rozmów telefonicznych oraz konwersacji prowadzonych 
przy kontuarze. Duże okna i twarde powierzchnie mogą łatwo odbijać dźwięk 
i tworzyć pogłos, który praktycznie uniemożliwia prowadzenie rozmów w 
przyjemnej atmosferze.  

Wyzwanie: zredukować hałas, poprawić przejrzystość mowy oraz zapobiec 
rozchodzeniu się rozmów prowadzonych w recepcji po całym biurze.

Rozwiązanie: sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni pomieszczenia 
oraz ściany dźwiękochłonne umieszczone w pobliżu źródeł dźwięku.

Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Solo™ Square on wall
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Skup się na zadaniu
W każdym biurze na planie otwartym powinny znajdować się tzw. pokoje 
ciszy. Korzysta się z nich między innymi do prowadzenia długich rozmów 
telefonicznych, wideokonferencji, spotkań lub gdy musimy skupić się na ważnym 
zadaniu. Bez zapewnienia odpowiedniej absorpcji, każdy dźwięk będzie 
odbijać się od najbliższej ściany i tworzyć pogłos, co sprawi, że przebywanie 
w takim miejscu będzie trudne do zniesienia. W przestrzeni, gdzie powierzchnie 
ścienne są znacznie większe niż powierzchnia sufitu, dźwiękochłonność ścian jest 
najważniejszym czynnikiem.

Wyzwanie: zapobiec rozchodzeniu się dźwięku we wszystkich kierunkach oraz 
wyeliminować zwiększanie się hałasu. 

Rozwiązanie: obniżone sufity wyspowe i panele ścienne pokrywające 
przynajmniej dwie ściany.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C
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60%60%

Najlepsze  
rozwiązania dla TABS

to efekt 50-letniego doświadczenia

20cm20cm

Aby stworzyć najlepsze połączenie wydajności termicznej i 
akustycznej, Ecophon zaleca równomierne rozmieszczenie 
sufitów wyspowych na całej powierzchni sufitu. Każdy moduł 
powinien posiadać przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni po 
obu przeciwległych stronach. Wyjątek stanowi zastosowanie 
rzędów baffli. W takim przypadku odległość 20 cm dotyczy 
rozstawu pomiędzy rzędami.

Testy przeprowadzone przez Ecophon dowodzą, że 
sufity wyspowe pokrywające 60% powierzchni stropu 
są idealnym rozwiązaniem w przypadku budynków z 
technologią TABS, zarówno pod względem termicznym, 
jak i akustycznym. W połączeniu z Akusto Wall oraz 
Akusto Screen można stworzyć atmosferę przyjemną dla 
oka i ucha.
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W badaniu przeprowadzonym 
w biurowcu firmy Woopa 
mieszczącym się we francuskim 
Lyonie, udowodniono, że pokrycie 
50% powierzchni pomieszczenia 
sufitami wyspowymi zwiększa 
temperaturę o zaledwie 0,3 °C. 
Pokrycie 70% powierzchni 
zwiększa temperaturę o 1 °C.
 

Aby utrzymać pożądany efekt 
chłodzenia, Ecophon zaleca 
umieszczanie sufitów wyspowych 
w odległości co najmniej 0,2 m od 
betonowych powierzchni. Jak pokazują 
nasze badania laboratoryjne, zarówno 
wydajność termiczna, jak i akustyczna 
poprawią się, jeśli odległość będzie 
wynosić powyżej 0,2 m.
 

0.2m0.2m

0.3°C0.3
°C
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Pogłos powstaje w wyniku odbijania się 
fali dźwiękowej od przeciwległych ścian. 
Aby obniżyć czas pogłosu w pomieszczeniu 
ścianach i uzyskać optymalne korzyści 
wynikające z zastosowania paneli 
dźwiękochłonnych, powinno się je umieszczać 
na dwóch przylegających do siebie ścianach.  
 

Kiedy siedzisz przy standardowym biurku, Twoja głowa 
znajduje się na wysokości około 1,2 m. Dlatego ważne 
jest, by materiały dźwiękochłonne znajdowały się na 
określonej wysokości. Ecophon zaleca ich umieszczanie 
między biurkami na wysokości 1,4 m, natomiast w 
przypadku grup roboczych wysokość ta powinna wynosić 
1,8 m.    

2 przylegające ściany2 przylegające ściany

1.2m1.2m
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W przypadku połączenia sufitów wyspowych 
pokrywających 60% powierzchni pomieszczenia oraz 
paneli ściennych, Ecophon zaleca, by powierzchnia 
ścian pokrytych panelami ściennymi wynosiła 20% 
powierzchni pomieszczenia. W pomieszczeniach, gdzie 
ludzie większość czasu spędzają przy biurkach, panele 
ścienne powinny znajdować się na wysokości 1,2 m. W 
biurach, w których pracownicy przeważnie wykonują 
swoje zadania na stojąco panele te powinny znajdować 
się na wysokości 1,6 m.

20%20%

AeqAeq
Wszystkie testy i zalecenia są oparte na systemach Ecophon, które 
charakteryzują się wysokim stopniem pochłaniania dźwięku. 
Równoważna chłonność akustyczna na panel opisana jest w kartach 
produktowych dostępnych na naszej stronie internetowej www.
ecophon.pl. Przedstawione tu wartości procentowe oraz zalecenia nie 
odnoszą się więc do innych produktów, charakteryzujących się niższym 
poziomem Aeq.



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

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

www.ecophon.pl

2013.08.PL

www.ecophon.pl


