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Zapewnienie w pomieszczeniach optymalnych warunków akustycznych to opłacalna forma 
inwestycji w rozwój jednostek, społeczeństwa i przedsiębiorstw. Dobra akustyka przyczynia 
się do poprawy samopoczucia i wydajności pracy personelu oraz obniżenia poziomu stresu, a 
tym samym zaspokojenia potrzeb powszechnie uznawanych za istotne.

600 000 godzin w klasie szkolnej

Przyjmijmy, że w przeciętnej klasie przebywa zwykle 25 uczniów i jeden lub dwoje 
nauczycieli. Załóżmy również, że pomieszczenie to wykorzystywane jest przez ok. 
6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i 40 tygodni w roku, czyli przez 1200 godzin w 
trakcie każdego roku szkolnego. Jeśli założymy, że poważniejsze prace remontowe i 
renowacyjne przeprowadzane są w szkołach średnio raz na 20 lat, okaże się, że w tym 
okresie w przeciętnej klasie 26 osób spędzi aż 24 000 godzin, co po przekształceniu 
daje 600 000 osobogodzin na cykl życia pomieszczenia.
 Badania naukowe dowodzą, że niska chłonność akustyczna klas lekcyjnych ma 
wpływ na gorsze wyniki w nauce a osoby w nich przebywające są narażone na 
większe ryzyko wystąpienia stresu, zaburzeń słuchu i szumów usznych. Wybór sufitów 
akustycznych o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku przyczynia się do poprawy 
samopoczucia i stanu zdrowia przebywających tam osób. Redukuje także koszty 
społeczne systemu edukacji, umożliwiając uczniom wydajniejsze przyswajanie wiedzy 
i zmniejszając liczbę zwolnień lekarskich wśród personelu.

Bardziej wydajne biura

Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla otwartych przestrzeni biurowych. Niestety w 
biurach na planie otwartym zasięg niepożądanych dźwięków może być uciążliwy dla 
pracowników. Zasięg dźwięku w pomieszczeniu, który można wyliczyć lub pomierzyć,  
ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu biur otwartych. Właściwy rodzaj liczba  
i rozmieszczenie elementów dźwiękochłonnych pozwalają podnieść komfort i wydajność 
pracy personelu.

Bardziej przyjazne szpitale

Starannie zaprojektowany pod względem akustycznym szpital jest miejscem, w którym 
pacjenci lepiej sypiają i szybciej wracają do zdrowia, zaś członkowie personelu, lepiej się 
rozumiejąc i słysząc wyraźniej sygnały akustyczne wydawane przez sprzęt medyczny, mogą 
w razie potrzeby szybciej na nie reagować. Badania naukowe wskazują, że zmniejszenie 
poziomu stresu skraca okres rekonwalescencji. Tym samym poprawa warunków 
akustycznych staje się korzystną inwestycją, pozwalającą ograniczyć łączną liczbę godzin, 
jaką pacjenci spędzają w szpitalu. Warto przy tym pamiętać, że szpitale budowane są z myślą 
o okresie użytkowania nie krótszym niż 50 lat…

Pożegnanie z ochronnikami słuchu

Dobrej jakości dźwiękochłonne panele ścienne i sufitowe pozwalają w wielu obiektach 
przemysłowych zmniejszyć poziom dźwięku nawet o 10 dB. Powoduje to, że odczuwalny 
poziom hałasu spada w pomieszczeniu o połowę. Wysoki poziom absorpcji dźwięku 
niejednokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo powstania zaburzeń słuchu w stopniu na tyle 
dużym, że stosowanie ochronników słuchu staje się zbędne.

Przydatna wiedza

Mamy nadzieję, ze nasz magazyn, ECO – For Sustainable Design, pomoże Państwu 
zgromadzić potrzebną w praktyce wiedzę na temat poprawy parametrów środowiska 
wewnętrznego – z korzyścią dla siebie i innych.

Powodzenia!

Staffan Nilsson
Redaktor naczelny

Przyjazne środowisko akustyczne to czysty zysk
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Magazyn ECO – For sustainable Design poświęcony jest 
zagadnieniom związanym ze zrównoważonym projekto-
waniem środowiska wewnętrznego budynków. Naszym 
celem jest popularyzacja znaczenia optymalnych para-
metrów funkcjonalnych i estetycznych pomieszczeń w 
wyniku nieprzerwanego dialogu z czytelnikami. Gorąco 
zachęcamy do kontaktu z naszymi firmami za pośrednic-
twem strony internetowej www.ecophon.com!
 Czy chcieliby Państwo otrzymywać kolejne numery 
naszego magazynu? Bezpłatnej subskrypcji można 
dokonać pod adresem www.ecophon.com/eco
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„Właściwy rodzaj, ilość i 
rozmieszczenie elementów 
dźwiękochłonnych pozwalają 
podnieść komfort i wydajność pracy 
w pomieszczeniach biurowych”.
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Zdjęcie na okładce: Otwarcie głównej 
siedziby firmy Ramboll w Kopenhadze.

Autor: Lars Fenger
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Budynek zrównoważony w każdym  
aspekcie. Biuro o zerowym „śladzie  
węglowym”, w którym potrzeby  
pracowników zawsze traktowane są  
priorytetowo. Dbałość o każdy szczegół.

LUDZIE I  ŚRODOWISKO

ZZbliżając się do nowej siedziby fir-
my Widex, oszołomieni wpatrujemy 
się w futurystyczny, cylindryczny 
w formie budynek. W przeszklonej 
elewacji holu wejściowego odbija 
się biel chmur, co sprawia wrażenie, 
jakby wnętrze biurowca wypełniło 
niebo.

Bardziej ekologicznie  
się nie da

„Nasza nowa siedziba nie tylko jest 
całkowicie neutralna pod względem 
emisji dwutlenku węgla, po części 
dzięki korzystaniu z własnej elek-

trowni wiatrowej i systemu baterii 
słonecznych. Jesteśmy nawet w sta-
nie przeznaczyć nadmiar wytwa-
rzanej energii na potrzeby kilkuset 
lokalnych gospodarstw domowych”, 
tłumaczy z entuzjazmem Julian 
Tøpholm, przedstawiciel jednaj z 
dwóch rodzin, do których należy 
Widex. W recepcji na specjalnym 
ekranie prezentuje nam efektywność 
procesu wytwarzania energii przez 
budynek. System centralnego stero-
wania zapewnia całkowitą kontrolę 
zużycia energii. „Prawdopodobnie 
najbardziej unikalnym z zastosowa-
nych przez nas systemów jest geo-

termalny system magazynowania 
energii cieplnej, który umożliwia 
przechowywanie ciepła zgromadzo-
nego latem w podziemnym zbiorni-
ku wodnym”, dodaje Tøpholm. W 
sezonie zimowym budynek ogrze-
wany jest ciepłem pozyskanym w 
efekcie przepompowania wody 
ze zbiornika przez wymiennik 
ciepła. Wysoka efektywność sys-
temu pozwala na redukcję emisji 
CO2 o 70 procent w porównaniu z 
konwencjonalnymi technologiami 
ogrzewania. To pierwsza tego typu 
instalacja w Danii. „Obniżyliśmy 
również zużycie wody pitnej dzięki 

wykorzystaniu do spłukiwania toa-
let wody deszczowej gromadzonej 
w zbiornikach na dachu budynku. 
Posiadamy również system odpro-
wadzania wody deszczowej z tere-
nów przylegających do budynku 
umożliwiający uzupełnianie pozio-
mu wód gruntowych”.

Zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstwa

Julian Tøpholm oprowadza nas po 
budynku i wyjaśnia: „Nasza nowa 
siedziba to nie tylko pomieszczenia 
biurowe. Mieści się tu również dział 
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„W tej komorze bezechowej 
sprawdzamy, jak nasze cyfrowe 
aparaty słuchowe odbierają i 
przetwarzają dźwięk.” wyjaśnia 
Julian Tøpholm, jeden z właścicieli firmy 
Widex.

Fo
t.:

 S
ør

en
 W

ei
le



5

badawczo-rozwojowy oraz pion pro-
dukcji zaawansowanych technolo-
gicznie aparatów słuchowych.

Przewidzieliśmy miejsca pracy dla 
900 osób, mimo, że w obecnej chwili 
zatrudniamy tylko 650 pracowników. 
Taka decyzja wynika z obserwacji 
dynamicznego wzrostu naszego 
udziału w rynku światowym”.

Tøpholm uważa również, że 
warunkiem zrównoważonego roz-
woju przedsiębiorstwa są poważne 
inwestycje w ochronę środowiska, 
zaangażowanie społeczne oraz dobre 
warunki pracy. W duńskiej telewi-
zji wyemitowano nawet program 
poświęcony wzorowym rozwiąza-
niom z zakresu bezpieczeństwa pra-
cy wdrożonym przez firmę Widex.

Zrozumieć znaczenie dźwięku

„Jako producenci aparatów słu-
chowych doskonale zdajemy sobie 
sprawę ze znaczenia dźwięku w 

procesie komunikacji międzyludz-
kiej”, podkreśla Julian Tøpholm. 
„W związku z tym chcieliśmy unik-
nąć jakichkolwiek zaniedbań w tym 
obszarze we własnej firmie i już na 
etapie koncepcji budynku  potrak-
towaliśmy priorytetowo kwestię 
akustyki wnętrz. Dlatego prawie 
wszędzie zainstalowaliśmy sufity 
dźwiękochłonne o najwyższej kla-
sie pochłaniania dźwięku A. Nic 
nie pozostawiliśmy przypadkowi”. 
Julian Tøpholm podnosi kilka paneli 
akustycznych i pokazuje elementy 
izolacji akustycznej w przestrzeni 
międzysufitowej.

„Tak skonstruowana bariera aku-
styczna zapobiega przenoszeniu się 
dźwięku pomiędzy pomieszczenia-
mi poprzez pustkę nad sufitem pod-
wieszanym”. Nasz gospodarz pod-
sumowuje: „Prawdopodobnie nie 
da się osiągnąć lepszych warunków 
akustycznych w otwartej przestrzeni 
biurowej”. 

Otwarte biuro działu badawczo-rozwojowego. Pomieszczenie jest doskonale oświetlone dzięki połączeniu przeszklonych 
elewacji i sztucznego oświetlenia pośredniego wykorzystującego odbicie światła od sufitu.

Zaraz za rogiem widać nieskazitelnie 
białą, niedawno zainstalowaną 
turbinę wiatrową o mocy 2 MW, która 
wytwarza energię elektryczną na 
potrzeby budynku. A dodatkowo, 
to co na pierwszy rzut oka wydaje 
się być efektownym przeszkleniem 
elewacji, okazuje się systemem 20 000 
paneli słonecznych, pokrywających 
powierzchnię 600 metrów 
kwadratowych zewnętrznych ścian 
budynku.
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Trudno wyobrazić sobie jaśniejsze i 
bardziej przestronne miejsce pracy.

Widex w skrócie

Widex A/S to założona w 1956 r. rodzinna spółka zajmująca się produkcją zaawansowanych tech-
nologicznie aparatów słuchowych sprzedawanych w niemal 100 krajach świata. Firma zatrudnia na 
całym świecie 2 500 pracowników. W laboratorium Widex powstał pierwszy na świecie w pełni cyfrowy 
wewnątrzuszny aparat słuchowy. Oprócz nowej siedziby na obrzeżach Kopenhagi firma Widex posiada 
zakłady produkcyjne w duńskim Helsinge położonym w północnej Zelandii oraz w belgijskim Verviers.
 Dania kontroluje 50 procent światowego rynku aparatów słuchowych.
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Architekt

Lars rath, White 

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Focus™ A XL
Ecophon Focus™ E XL
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Combison™ Barrier
Ecophon Wall Panel™ A

Dzięki pozostawieniu otwartego wewnętrznego atrium światło dociera równierz do wewnętrznej części głównego budynku.

Aby spełnić wymagania dotyczące 
optymalnej izolacji akustycznej między 
pomieszczeniami, pomiędzy sufitem 
akustycznym a stropem zastosowano 
pionowe bariery, dodatkowo zabez-
pieczając otwory na rury i instalacje za 
pomocą uszczelek ogniochronnych.

Kładka dla pieszych łączy główny budynek z budynkiem w atrium. W korytarzu 
posiadającym twarde ściany i podłogi zastosowano sufit dźwiękochłonny, który 
znacząco poprawia panujące tu warunki akustyczne.
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Projektowanie akustyczne – metody rozwiązywania 
problemów z akustyką w biurach otwartych
W drugim numerze naszego maga-
zynu pisaliśmy o nowym podejściu 
do akustyki biur otwartych. Na pod-
stawie doświadczeń zgromadzonych 
przy realizacji projektu wspieranego 
przez NICe, Nordyckie Centrum 
Innowacji, profesor Björn Hellström 
opracował serię wskazówek doty-
czących projektowania akustyczne-
go biur na planie otwartym. 

Rodzaj działalności ma 
zasadnicze znaczenie

„Przede wszystkim należy określić 
przeznaczenie pomieszczenia biu-
rowego, czyli ustalić, czy wykony-
wana w nim praca będzie w więk-
szym stopniu wymagać koncentracji 
czy komunikacji”, podkreśla Björn 
Hellström.

„Na podstawie przeprowadzonych 
przez nas badań i ankiety wśród 
pracowników, stwierdziliśmy, że 
potrzeby dwóch badanych przez 
nas działów koncernu energetycz-
nego Vattenfall w Sztokholmie 
różnią się. W dziale rachunkowo-
ści dostrzegliśmy wyraźną potrzebę 
ciągłego kontaktu w ramach grup 
osób zaangażowanych w realizację 
tych samych zadań, natomiast pra-
cownicy działu pomocy technicznej 
musieli koncentrować się na treści 
rozmów telefonicznych z klientami 
indywidualnymi.

Znaczenie kontaktu 
wzrokowego

Naszym zadaniem w dziale pomocy 
technicznej była eliminacja zbęd-
nych czynników rozpraszających 

uwagę. Pierwszym posunięciem 
była instalacja ekranów miedzy biur-
kami w celu ograniczenia propagacji 
niepożadanych dźwięków. Jednak 
pełne ekrany międzystanowiskowe 
uniemożliwjają kontakt wzrokowy, 
a próba nawiązania rozmowy zmu-
sza pracownika do wstania z miej-
sca i nachylenia się nad przegrodą. 
Osoba zajęta pracą mogła tego typu 
zachowanie odbierać jako irytujące 
i dekoncentrujące. 

Zdaniem Björna Hellströma pra-
cownicy biura powinni widzieć się 
wzajemnie, by móc ocenić, które 
osoby są aktualnie skupione na pra-
cy i którym nie należy przeszka-
dzać. Ułatwia to proces komunikacji 
i umożliwia wybór dogodnego dla 
współpracownika momentu na roz-
poczęcie rozmowy. 

Jednym z ciekawych rozwiązań 
tego problemu jest przedzielenie 
stanowisk pracy ekranami dźwię-
kochłonnymi z przeziernym „okien-
kiem”, które eliminuje potrzebę wsta-
wania i nachylania się nad przegrodą. 
W opinii profesora Hellströma jest 
to metoda godna polecenia.

Syntaktyka przestrzeni

„Prawidłowe rozplanowanie prze-
strzeni biurowej już na etapie kon-
cepcji pomaga zapewnić wysoką 
efektywność pracy i dobre samopo-
czucie pracowników”, dodaje Hel-
lström. Podejście takie wpisuje się 
w koncepcję Syntaktyki Przestrzeni 
(Space Syntax), która w rzeczywisto-
ści nie jest tak skomplikowana, jak 
wskazywałaby na to nazwa. Opra-
cowanie mapy tras, jakimi poruszają 

się mniej zauważalne, a w biurze 
otwartym poprawiają się również 
warunki akustyczne pomieszczenia”, 
uważa Hellström.

Prawo do pracy w przyjaznym 
środowisku akustycznym

„W badaniu ankietowym przeprowa-
dzonym wśród pracowników kon-
cernu Vattenfall ani jedna osoba nie 
zgłosiła, że cierpi na upośledzenie 
słuchu”, dziwi się Björn Hellström. 
Przyczyną jest zapewne niechęć do 
wyróżniania się z grupy. Różne for-
my zaburzeń słuchu lub nadwrażli-
wości na dźwięki o dużym natężeniu 
występują u około 20 procent doro-
słej populacji. Niezależny doradca 
może pomóc sformułować wyma-
gania, rozplanować miejsce pracy i 
zapewnić odpowiednie warunki oso-
bom, które tego potrzebują. W per-
spektywie długoterminowej oznacza 
to korzyści dla wszystkich!

W wywiadzie dla magazynu ECO profesor 
Björn Hellström opowiada o roli projektowania 
akustycznego w kontekście biur otwartych.
Björn Hellström jest projektantem w firmie 
konsultingowej Tyréns i profesorem uniwersytetu 
Konstfack (wyższej szkoły sztuk pięknych, 
rzemiosła i projektowania) w Sztokholmie, gdzie 
wykłada architekturę i akustykę urbanistyczną.

W numerze 2 magazynu ECO można przeczytać 
artykuł poświęcony rozwiązaniom akustycznym 
zalecanym dla biur otwartych . Artykuł dostępny 
jest w angielskiej wersji językowej.
Tekst w formacie PDF można przeczytać lub 
pobrać pod adresem www.ecophon.com/eco.

się użytkownicy przestrzeni biuro-
wej oraz określenie wykonywanych 
przez nich w konkretnych punktach 
czynności umożliwia optymalną 
organizację i rozplanowanie stano-
wisk pracy oraz pozostałych obsza-
rów biurowych. Jak najlepiej zapro-
jektować przejścia? Gdzie umieścić 
kącik kawowy i miejsca spotkań lub 
jak ustawić sprzęt biurowy, aby nie 
zakłócać koncentracji osób siedzą-
cych przy swoich biurkach? „Najle-
piej skorzystać z pomocy akustyka”, 
radzi Hellström.

Cenna różnorodność

Nie należy zapominać o znaczeniu 
wyglądu miejsca pracy! Monotonne 
przestrzenie działają na nas przy-
gnębiająco. „Warto wprowadzić do 
wnętrza kontrast przez różnorodność 
elementów wyposażenia i umeblo-
wania. W ten sposób wszelkie drob-
ne niedoskonałości projektu stają 
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Wspólne strefy nieformalnych 
spotkań wyraźnie oddzielone od 
stref pracy.
Połączenie doświadczenia firmy Ramboll 
i wizji architekta pozwoliło stworzyć 
biuro idealne.
Szczególny nacisk położono na 
warunki akustyczne w 
pomieszczeniach.

24 września 2010 r. odbyło się ofi-
cjalne otwarcie nowej siedziby firmy 
konsultingowej Ramboll – impo-
nującego budynku w samym ser-
cu nowego centrum biznesowego 
Kopenhagi. Nowe biuro mieści się 
w niedalekim sąsiedztwie gigan-
tycznego centrum handlowego Field 
oraz dzielnicy hoteli i apartamen-
towców Ørestad – prawdopodobnie 
najszybciej rozwijającej się dzielni-
cy Kopenhagi. W odległości kilku 
kilometrów znajduje się port lotni-
czy Kastrup oferujący połączenia 
lotnicze z całym światem. Niedale-
ko stąd również do mostu Öresund 
łączącego Danię ze Szwecją.

Firma Ramboll przeprowadziła 
się do najruchliwszej lokalizacji na 
rynkach nordyckich.

Do nowej siedziby o powierzch-
ni 40 000 metrów kwadratowych 
przeniosło się 1 600 pracowników 

wszystkich duńskich spółek two-
rzących Grupę Ramboll – Rambøll 
Denmark, Telecom, IT, Manage-
ment, Oil & Gas i Energy.

Naturalne światło i otwarte 
przestrzenie

„Powierzchnię biurową rozplanowa-
no tak, aby zapewnić wszystkim pra-
cownikom dostęp do światła dzien-
nego i możliwość podziwiania fanta-
stycznych widoków”, zaznacza Peter 
Mørkeberg Hinsby, konsultant ds. 
komunikacji w Ramboll. Architekci 
położyli duży nacisk na wyraźne 
rozgraniczenie między położoną w 
centralnej części budynku wspólną 
przestrzenią sprzyjającą kontaktom 
i komunikacji, a stanowiskami do 
pracy indywidualnej rozmieszczo-
nymi wzdłuż przeszklonych fasad. 
Przeszklony dach umożliwia światłu 

słonecznemu swobodne przenika-
nie do wnętrza tętniącego życiem 
atrium z jego licznymi przyległymi 
przestrzeniami, schodami i galeria-
mi. Spojrzenie z wysokości ósmego 
piętra w dół na widoczną stąd strefę 
recepcji niemal zapiera dech w pier-
siach. Mimo to koncepcja wnętrza 
budynku jest przyjazna dla użytkow-
ników i ułatwia orientację wewnątrz 
ogromnego biurowca.

Brak rozpraszających 
hałasów

Stanowiska pracy zaaranżowano w 
sposób umożliwiający zgrupowanie 
na danej przestrzeni członków kon-
kretnych zespołów lub osób wyko-
nujących czynności o podobnym 
charakterze. Ole Ebbensgaard, spe-
cjalista ds. akustyki w firmie Ram-
boll, uważa, że poszczególne grupy 

robocze, na przykład do spraw insta-
lacji i projektowania, nie powinny 
sobie wzajemnie przeszkadzać, a 
jedyne informacje, które powinny 
docierać do uszu pracowników to 
takie, które mają dla nich istotne 
znaczenie. „Wciąż jeszcze dopraco-
wujemy ostatnie szczegóły aranżacji 
i dostosowujemy projekt przestrze-
ni do własnych potrzeb. Dopiero 
niedawno się przecież wprowadzi-
liśmy”.

„Dźwięki dochodzące z oddali 
bardzo rozpraszają uwagę”, twier-
dzi Ole Ebbensgaard. „Podstawo-
wym wymogiem uzyskania dobrych 
warunków akustycznych pomiesz-
czenia jest zastosowanie nad każdą 
strefą, w której rozmieszczono sta-
nowiska pracy sufitu akustycznego 
o najwyższej klasie pochłaniania 
dźwięku A”.

W YDAJNE BIURO
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Na zewnątrz imponującego budynku panuje duże natężenie ruchu ulicznego, dlatego elementy szklanej fasady muszą również 
spełniać surowe wymogi w zakresie izolacji akustycznej. Wybór optymalnego rodzaju przeszkleń był zdaniem specjalisty ds. 
akustyki Ole Ebbensgaarda sporym wyzwaniem. W Hongkongu powstał model testowy umożliwiający zbadanie możliwych do 
osiągnięcia parametrów. Udało się jednak spełnić przyjęte wymagania, osiągając przy tym satysfakcjonujący efekt wizualny. 

„Trudno sobie wyobrazić lepsze 
rozwiązania dla biur otwartych od 
tych, których użyliśmy ” , twierdzi Elmer 
Mortensen, specjalista ds. rozwoju 
zasobów ludzkich w firmie Ramboll. 
„Starannie rozplanowane wnętrze 
sprzyja komunikacji wewnątrz działów 
i eliminuje większość rozpraszających 
odgłosów dochodzących z innych części 
biura”. 
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Architekt

Dissing+Weitling 

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Focus™ Dg XL
Ecophon Focus™ C
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Wall Panel™

Ramboll w skrócie 

Ramboll to skandynawska 
firma inżynieryjna posiadająca 
oddziały na całym świecie. 
Grupa Ramboll zatrudnia niemal  
9 000 pracowników w około 
200 biurach zlokalizowanych w 
20 krajach świata. 

Rozgraniczenie między wspólną strefą komunikacji i spotkań oraz strefami pracy indywidualnej ulokowanymi wzdłuż elewacji.

Henrik Beyer, specjalista ds. klimatu wewnętrznego i warunków środowiskowych wnętrz może bez 
przeszkód prowadzić rozmowę ze współpracownikiem, Sørenem Eder-Jensenem. Brak czynników 
rozpraszających to zasługa dobrego rozplanowania wnętrza i zastosowania dźwiękochłonnego 
sufitu akustycznego.
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10 lat Ecophon Solo™
Ecophon Solo to system wolnowi-
szących paneli dźwiękochłonnych 
łączących w sobie walory estetycz-
ne z łatwością montażu. Panele 
Ecophon Solo dostępne są w sze-
rokiej gamie rozmiarów, kolorów 

i kształtów, dzięki czemu stanowią 
idealne rozwiązanie dla wnętrz o 
indywidualnym wzornictwie i cha-
rakterze. Jedynym ograniczeniem 
jest wyobraźnia architekta.

Trendsetter: Salon mody Miles, Niemcy Korytarz szkolny: Whitstable Community 
College, Wielka Brytania

Restauracja: Pavillion St Herblain, FrancjaBiuro otwarte: Cuboid architekti s.r.o., Czechy
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JJedną z atrakcji biurowca 6NER-
GY+ położonego na przedmieściach 
Tuluzy jest możliwość wynajęcia 
powierzchni biurowej i przekonania 
się w praktyce jak wygląda praca w 
budynku spełniającym standardy 
środowiskowe w stopniu dziś jesz-
cze niespotykanym, lecz być może 
powszechnym w przyszłości.

Założeniem projektu 6NERGY+ 
było ukazanie kierunku rozwoju 
zrównoważonego budownictwa. Cel 
osiągnięto, gdyż budynek wytwarza 
dziś więcej energii niż zużywa. Tego 
typu budynki znane są we Francji 
jako „budynki pozytywne energe-
tycznie”. Budynek wzniosła uznana 
firma konsultingowa Gamba Aco-
ustique et Associés, która jest dziś 
jego właścicielem i użytkownikiem 
90 procent powierzchni. Pozostała 
powierzchnia udostępniana jest na 
zasadach wynajmu firmom, które 
chcą się przekonać jak wygląda pra-
ca w budynku spełniającym wszel-
kie założenia zrównoważonego 
budownictwa. Można powiedzieć, 

że jest to biuro testowe dostępne 
dla wszystkich zainteresowanych 
praktycznym zastosowaniem „zielo-
nych” technologii. W budynku znaj-
dują się również sale szkoleniowe 
wykorzystywane przez zewnętrzne 
organizacje, które w jakiś sposób 
związane są z dziedziną zrówno-
ważonego budownictwa.

Współzależności między 
wymogami  energooszczęd-
ności a akustyką 

Intensywne wykorzystywanie 
powierzchni biurowej przez pra-
cowników oraz pojawiające się każ-
dego tygodnia liczne grupy uczest-
ników różnych seminariów wymaga 
dobrze przemyślanej i dostosowanej 
do zróżnicowanych potrzeb aku-
styki pomieszczeń. Dodatkowym 
wyzwaniem jest fakt, że do budo-
wy i wykończenia posadzek, ścian 
i sufitu użyto wielu twardych mate-
riałów, co sprzyja wydłużeniu czasu 
pogłosu i silnej propagacji dźwię-

Francuska firma zajmująca się doradztwem w 
dziedzinie akustyki wnętrz oferuje przedsiębiorcom 
możliwość wynajmu powierzchni biurowej i 
przekonania się, jak wygląda praca w zrównoważonym 
budynku biurowym. W biurach testowych panują 
optymalne warunki akustyczne, a zastosowanie 
odpowiednich systemów akustycznych pozwoliło 
zredukować czas pogłosu co najmniej o połowę.

6NERGY+: EKOLOGICZNE BIURA TESTOWE

ków w całym budynku.
Budynek wzniesiono z betonu 

komórkowego zawierającego puste 
w środku kulki z tworzywa sztucz-
nego, które poprawiają jego właści-
wości izolacyjne i zmniejszają masę. 
To jeden z zastosowanych sposobów 
podwyższenia efektywności energe-
tycznej biurowca. Żelbetowa kon-
strukcja budynku również ma duże 

znaczenie przy wyborze rozwiązań 
dźwiękochłonnych. Masywna kon-
strukcja wychłodzona przez zimne 
nocne powietrze pomaga utrzymać 
niską temperaturę w gorące letnie 
dni. Systemy akustycznie należało 
dobrać tak, by nie zaburzały tego 
procesu. Rozwiązania akustyczne 
zastosowane w przyszłościowym 
budynku biurowym obejmują ekra-

Nowa siedziba firmy Gamba w Tuluzie to przykład bezkompromisowego projektu, 
będącego deklaracją korzyści płynących ze zrównoważonego budownictwa. 
Warto zwrócić uwagę na panele słoneczne (które dają również cień) oraz brak 
energochłonnej klimatyzacji.

Fot.: Patrick Salaün
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Czas pogłosu i poziom ciśnienia akustycznego w strefach komunikacyjnych biurowca  
firmy Gamba. Pomiary wskazują na poprawę dzięki zastosowaniu systemów akustycznych.

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Czas pogłosu to czas spadku 
poziomu ciśnienia akustycznego o 
60 dB od chwili zakończenia emisji 
dźwięku. Czas pogłosu ma różne 
wartości w zależności od często-
tliwości.

Częstotliwość dźwięku podawana 
jest w hercach (Hz) – im wyższa 
wartość, tym wyższy ton. Pomiarów 
czasu pogłosu w biurowcu Gamba 
dokonano dla różnych częstotliwo-
ści w zakresie istotnym dla odbioru 
mowy ludzkiej: 125–4 000 Hz.

Punkty pomiaru czasu pogłosu na parterze budynku 6NERGY+.
Toalety mają formę sześciennych kabin, które nie dochodzą do sufitu pomieszczenia.

Czas pogłosu (w sekundach) przed instalacją systemów akustycznych.

Czas pogłosu (w sekundach) po instalacji systemów akustycznych.

Na podstawie wyników podanych w tabeli można stwierdzić obniżenie wartości początkowych o co 
najmniej połowę.

Źródło dźwięku oznaczono na schemacie jako pierwszy punkt po lewej stronie. Pierwszy punkt pomiaru znajduje 
się w pobliżu schodów i jest oddalony o siedem metrów. Od źródła dźwięku oddzielają go toalety. Najistotniej-
sze znaczenie ma dla nas pomiar rozchodzenia się dźwięku w pobliżu schodów. Szczegóły dotyczące konstruk-
cji toalet podano w komentarzu do schematu pomiaru czasu pogłosu.

Punkty pomiaru czasu pogłosu: 

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego: 

Przed adaptacją akustyczną

Po adaptacji akustycznej

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz Średnio

P1 0,38 0,60 0,53 0,56 0,53 0,52 0,52
P2 0,59 0,51 0,57 0,57 0,53 0,53 0,55
P3 0,32 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,51
P4 0,53 0,49 0,60 0,58 0,54 0,56 0,55
P5 0,50 0,70 0,65 0,56 0,54 0,54 0,58

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz Średnio

P1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2
P2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3
P3 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3
P4 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3
P5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2

Metr

Znaczna różnica w przebiegu 
krzywych stanowi wyraźny dowód 
na istotne ograniczenie rozchodze-
nia się dźwięku w efekcie zasto-
sowania właściwych systemów 
akustycznych.
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Panele wolnowiszące w połączeniu z panelami ściennymi umożliwiają żelbetowym stropom pochłanianie ciepła z 
powietrza w pomieszczeniach biurowych. Dzięki temu uczestnicy seminariów mogą bez trudu skupić się na pracy nawet 
w upalne dni. Zastosowanie paneli podwieszanych pozwoliło na zachowanie 85 procent chłonności termicznej.

Nadruki na ściennych panelach akustycznych pozwalają połączyć ich funkcję dźwię-
kochłonną z barwnymi akcentami, które ożywiają stonowane wnętrza.

ny dźwiękochłonne, panele ścien-
ne, panele wolnowiszące oraz pełne 
sufity akustyczne.

Wymagające korytarze

Korytarze to intensywnie użytkowa-
ne szlaki komunikacyjne budynku, w 
których w przypadku niedostatecz-
nego wytłumienia dźwięku mogą 

panować niekorzystne warunki aku-
styczne. „Prawdę mówiąc koryta-
rze bez zainstalowanych systemów 
dźwiękochłonnych stanowią natu-
ralne kanały rozprzestrzeniania się 
fal dźwiękowych”, wyjaśnia René 
Gamba, założyciel i dyrektor zarzą-
dzający 

Gamba Acoustique et Associés. 
„Ułatwiają rozprzestrzenianie się 

dźwięków, niezależnie od tego czy 
są to odgłosy kroków czy rozmów”. 
Pomiary parametrów akustycznych 
przeprowadzone przez firmę Gam-
ba w długim korytarzu na parterze 
budynku wskazują, że zainstalowa-
nie systemów akustycznych Eco-
phon spowodowało skrócenie w nim 
czasu pogłosu co najmniej o połowę. 
Jednocześnie stwierdzono spadek 
poziomu natężenia dźwięku. Istotną 
różnicę parametrów akustycznych 
pomieszczenia przed i po zainstalo-
waniu systemów dźwiękochłonnych 
ilustruje wykres oraz dane w tabe-
lach na poprzedniej stronie.

 „Prawie jak magia”

René Gamba z trudem znajduje sło-
wa na określenie korzyści z zasto-
sowania rozwiązań akustycznych 
w budynku – zwłaszcza w kory-
tarzach. „Systemy akustyczne w 
niemal magiczny sposób pozwo-
liły wyeliminować odległe i zbęd-
ne odgłosy, powodując przy tym 
poprawę słyszalności dźwięków 
powstających w pobliżu. Zastoso-
wane przez nas elementy dźwię-
kochłonne pomogły stworzyć w 
budynku spokojną i przyjazną 
atmosferę, cechującą się szybkim 
zanikiem dźwięku i krótkim czasem 
pogłosu”. Gamba podaje przykład 
ilustrujący konsekwencje montażu 

Architekt

Vigneu Zilio Architects

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Baffle
Ecophon Hygiene™ Protec Baffle
Ecophon Access™ C
Ecophon Wall Panel™
Ecophon Focus™ Ds

rené Gamba.

Ciąg dalszy z poprzedniej strony
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systemów akustycznych dla central-
nie położonej przestrzeni biurowej: 

„Drzwi otwierają się na tętniące na 
korytarzu życie, nie wpuszczając 
przy tym hałasu do wewnątrz”.
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Dzięki liniowej aranżacji opraw oświetleniowych i anemostatów sufit zyskuje estetyczny, zdyscyplinowany 
wygląd i nadaje rytm projektowi całego pomieszczenia, podnosząc jego walory wizualne.

Bogata paleta kolorystyczna systemów Ecophon w barwach natury („Reveal the 
colour of nature”) pozwala kreować wnętrza o indywidualnym charakterze.

W przestrzeni pod stropem musi 
się znaleźć miejsce na liczne insta-
lacje i urządzenia, w tym oprawy 
oświetleniowe, kanały wentylacyjne, 
tryskacze i czujniki dymu. Całość 
daje często wrażenie nieporządku 
i niekorzystnie wpływa na estety-
kę pomieszczenia. Z myślą o tym 
problemie firma Ecophon opraco-
wała sufitowy system akustyczny 
Ecophon Focus™ Lp, który łączy 
atrakcyjne wzornictwo z możliwo-
ścią uporządkowania przestrzeni i 
dbałością o szczegóły oraz oferuje 
inteligentne i elastyczne rozwią-
zania techniczne. Na płaszczyźnie 
sufitu dominują wyraźne równoległe 
linie, wydzielające pasy techniczne, 
które wyznaczają rozmieszczenie 
opraw oświetleniowych i przebieg 
instalacji technicznych. 

Liniowy układ poprawia 
perspektywę

Płaszczyzna sufitu jest w przewa-
żającej części jednolita, niezakłó-
cona elementami oświetlenia czy 
wentylacji, co nadaje jej uporząd-
kowany, harmonijny wygląd. Roz-
mieszczone w pewnych odstępach 

pasy techniczne mieszczące opra-
wy oświetleniowe i anemostaty 
wpisują się w ogólną koncepcję 
projektu, tworząc na powierzchni 
sufitu regularny wzór i podnosząc 
walory estetyczne pomieszczenia. 
Panele Focus Lp można montować 
równolegle do dłuższej lub krót-
szej ściany pomieszczenia i kształ-
tować perspektywę wnętrza przez 
jego wydłużenie lub poszerzenie. 
Staranne wykończenie krawędzi 
gwarantuje efekt doskonale płaskiej 
powierzchni.

Uproszczony montaż

System Ecophon Focus LP ułatwia 
również prace budowlano-wykoń-
czeniowe, ponieważ jedyne panele 
sufitowe, które wymagają zamon-
towania we wczesnej fazie wykań-
czania wnętrz to płyty techniczne 
mieszczące elementy oświetleniowe 
i wentylacyjne. Pozostałe panele 
można zamontować dopiero na koń-
cowym etapie, dzięki czemu przez 
cały czas zachowujemy łatwy dostęp 
do stropu i instalacji. System szcze-
gólnie dobrze sprawdza się w prze-
stronnych pomieszczeniach, takich 

Ecophon Focus™ Lp – systemy 
akustyczne jako element wzornictwa
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jak duże biura, recepcje i sale konfe-
rencyjne, co nie oznacza, że istnieją 
jakiekolwiek ograniczenia…

Warto zapamiętać – do wymienio-

nych zalet należy dołożyć doskonałe 
właściwości dźwiękochłonne typo-
we dla paneli Ecophon!
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Siedziba należącej do “wielkiej 
czwórki” firmy to 60 000m² kompleks, 
składający się głównie z otwartych 
przestrzeni, funkcjonujących jak  
jeden, dynamiczny organizm. 
Akustyka wnętrz odgrywa tu 
kluczową rolę.

SIEDZIBA KPMG
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NNa początku 2010 r. ukończo-
no budowę jednego z najbardziej 
wyjątkowych i reprezentacyjnych 
kompleksów biurowych w Amster-
damie. W budynku o powierzchni 
60 000 m² mieści się nowa siedziba 
globalnej Grupy KPMG. Bezpre-
cedensowa architektura budynku 
oparta została na koncepcji żywego 
organizmu, który wypuszczając w 
każdym kierunku nowe pędy i odro-
sty ekspansywnie zajmuje dostępną 
mu przestrzeń. Imponujące walory 
wizualne nie są jednak jedynym 
atutem, który powinien wyróżniać 
główną siedzibę globalnego poten-
tata na rynku usług audytorskich, 
doradztwa podatkowego i księgo-
wości – w tym przypadku nie mniej 
ważna jest funkcjonalność. KPMG 
jest jednym z globalnych liderów 
w branży konsultingowo-audyto-
wej i wraz ze spółkami Deloitte, 
Ernst&Young oraz PWC (dawniej 
PricewaterhouseCoopers) tworzy 
tzw. „wielką czwórkę”. 

Słyszeć i być słyszanym

W siedzibie spółki zlokalizowane są 
zróżnicowane funkcje od administra-
cji i konsultingu aż po serwis tech-
niczny i catering. Ponadto, budynek 
mieści w sobie imponujący rozma-
chem hol wejściowy i przestronne 
atrium. Tym samym konieczne sta-
je się zastosowanie systemów aku-
stycznych dostosowanych zarówno 
do dużych, przestrzennych pomiesz-
czeń, jak i do bardziej kameralnych 
biur, sal konferencyjnych czy kory-
tarzy. Dobre parametry akustyczne 
wnętrz osiągnięto między innymi 
dzięki zastosowaniu sufitowych 
paneli akustycznych o najwyższej 
klasie pochłaniania dźwięku A. 
Co ciekawe, do wykańczania nie-
których z mniejszych powierzchni 
sufitowych zastosowano bambus, 
materiał będący wizytówką archi-
tekta Marcela van der Schalka i jego 
współpracowników. Zamierzeniem 
i najważniejszym priorytetem pro-
jektantów było stworzenie wnętrz 
wpisujących się w koncepcję zrów-
noważonego rozwoju. Architekci 
dążyli również do przestrzennego 
odzwierciedlenia dynamiki KPMG. 
Trend ten daje się świetnie zaob-
serwować w pomieszczeniach biu-
rowych, gdzie uwagę przykuwają 
prowokacyjnie wypukłe formy wzo-

Architekt

Marcel van der Schalk 

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Focus D™ 
Ecophon Focus™ Ds XL 

rowane na organizmach żywych. W 
budynku mieści się również siedziba 
spółki zależnej KPMG Milberg & 
Co. KPMG ma filie w 146 krajach 
i zatrudnia 140 000 osób.
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Sufit akustyczny, który prawidłowo odbija 
światło, ma fundamentalne znaczenie dla 
stworzenia optymalnych warunków 
oświetleniowych. Zapraszamy do 
przedszkola wyróżnionego nagrodą za 
innowacyjną koncepcję oświetlenia. 

Mimo że białe tablice oraz inne 
pomoce naukowe dawno już weszły 
do kanonu wyposażenia szkół i 
przedszkoli, światło i jego rola w 
procesie nauczania nadal jest niedo-
ceniane, uważa Jonas Kjellander z 
pracowni Sweco Architects. To wła-
śnie on stworzył projekt szwedzkie-
go przedszkola Matildelund, które 
w roku 2010 otrzymało prestiżową 
nagrodę Swedish Light Prize. W 
uzasadnieniu jury stwierdziło mię-
dzy innymi: „Centrum zaprojekto-
wano tak, by w optymalnym stopniu 
wykorzystać światło dzienne, zaś 
pomocnicze źródła światła sztucz-
nego pozwalają stworzyć domo-
wą atmosferę komfortu, zabawy i 
aktywności”. 

Przedszkole Matildelund repre-
zentuje innowacyjną koncepcję 
wykorzystania oświetlenia. 

„W innych szkołach i przed-
szkolach takich rozwiązań można 
szukać ze świecą”, twierdzi Jonas 
Kjellander. „Natężenie światła zwy-

ŚWIATŁO I  DŹWIĘK

W dużych pomieszczeniach pełniących funkcję sali zabaw niezbędne jest zastosowanie 
systemu akustycznego o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku A. 
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kle nie przekracza tam 300 luksów, 
co prowadzi do powstania efektu 
monotonnie oświetlonej przestrze-
ni praktycznie pozbawionej cieni. 
Jest to całkowita kapitulacja wobec 
problemu zróżnicowania oświetle-
nia”.

To nie jest świat dorosłych

W miejscach, gdzie pracują osoby 
dorosłe, poszczególne pomiesz-
czenia pełnią konkretne funkcje, 
np. biura, sale konferencyjne itd. 
Ta specjalizacja znajduje wyraz 
w zastosowanych rozwiązaniach 
akustycznych i oświetleniowych 
dostosowanych do specyficznych 
potrzeb wnętrz. „Ponieważ jednak 
w przedszkolach wielofunkcyj-
ne pomieszczenia muszą sprostać 
zróżnicowanym potrzebom eduka-
cyjnym, należy zapewnić możli-
wość płynnej regulacji oświetlenia”. 
Zdaniem Jonasa Kjellandera warto 
wybierać rozwiązania ułatwiające 
prowadzenie zajęć, np. pozwala-
jące skierować światło na ścianę, 

gdzie zawieszono rysunki dzieci, 
a jednocześnie przyciemnić oświe-
tlenie innych części pomieszczenia. 
„Jeśli dzieci bawią się w grupach na 
podłodze, powinny móc dokładnie 
widzieć swoje twarze dzięki pada-
jącemu z góry łagodnemu światłu”, 
dodaje Kjellander.

Oświata w lepszym świetle

Kjellander podkreśla również, jak 
ważną rolę w procesie nauczania 
może odgrywać światło. Jako przy-
kład podaje przedszkole Matilde-
lund, gdzie szczególny nacisk poło-
żono na możliwość indywidualne-
go dostosowania oświetlenia do 
bieżących potrzeb edukacyjnych. 
Cały sekret tkwi w możliwości swo-
bodnego wyodrębniania za pomocą 
oświetlenia poszczególnych obsza-
rów pomieszczenia. Innowacyjne 
technologie, takie jak systemy stero-
wania i programowania oświetlenia 
oraz energooszczędne diody LED 
oferują nowe możliwości w tym 
zakresie. „Zdobycie wyróżnienia 

Swedish Light Prize pokazuje, że 
nasza praca ma sens”.

Harmonia światła i dźwięku

Kjellander jednocześnie podkreśla 
rolę harmonijnego oddziaływa-
nia światła i dźwięku. „Akustyka 
i oświetlenie pomieszczeń dosko-
nale się uzupełniają. To, co widzi-
my, wzmacniane jest przez to, co 
słyszymy i vice versa”, wyjaśnia. 
W przedszkolu Matildelund zain-
stalowano ścienne i sufitowe syste-
my akustyczne. Poziom natężenia i 
schemat rozchodzenia się dźwięku 
oraz zrozumiałość mowy to tylko 
niektóre z istotnych parametrów, 
jakie musieli uwzględnić projek-
tanci, by stworzyć efektywne śro-
dowisko pracy w miejscu, gdzie na 
porządku dziennym są niespodzie-
wane, przenikliwe dźwięki.

W takim otoczeniu sufit akustycz-
ny o klasie pochłaniania dźwięku A 
wydaje się oczywistym wyborem. W 
przedszkolu Matildelund zastoso-
wano również panele ścienne Eco-

Praktyczne oświetlenie dostosowane do potrzeb edukacyjnych: tę samą przestrzeń w pierwszym przypadku oświetlono 
tak, by wyróżnić przedmioty zawieszone na ścianie, a w drugim by zapewnić optymalne oświetlenie dzieciom bawią-
cym się na podłodze.

To się nazywa świecić przykładem! W przedszkolu Matildelund tuż obok pomysłowo 
zaaranżowanych prostokątnych okien umieszczono ścienne panele dźwiękochłonne 
o zbliżonym kształcie.

Architekt Jonas Kjellander.

phon Wall Panels, które dodatko-
wo podnoszą parametry akustyczne 
pomieszczeń i sprawiają, że przeby-
wanie w nich staje się czystą przy-
jemnością. Panele ścienne zamonto-
wano między innymi w formie hory-
zontalnie położonych prostokątów 
obok pomysłowo zaaranżowanych 
okien o zbliżonym kształcie.

Powierzchnia ma znaczenie

Sufit dźwiękochłonny ma również 
do odegrania istotną rolę w kontek-
ście oświetlenia pomieszczenia, bez 
względu na to, czy dominuje w nim 
światło dzienne czy sztuczne. Jako 
największa jednolita powierzchnia 
w pomieszczeniu sufit może również 
być źródłem niepożądanych efektów 
w postaci odbić i nierównomier-
nego oświetlenia. Będąca efektem 
wnikliwych badań powłoka Aku-
tex firmy Ecophon spełnia zarówno 
wymogi dotyczące braku odbić, jak 
i odpowiedniego poziomu połysku. 
Mówiąc krótko, wysokiej klasy sufit 
dźwiękochłonny powinien sprawiać 
wrażenie równomiernie oświetlone-
go bez względu na miejsce, z które-
go nań patrzymy. Należy wyelimi-
nować odbicia, poświaty oraz znie-
kształcenie kolorów, zaś płaszczyzna 
sufitu powinna sprawiać jednolite i 
harmonijne wrażenie.
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Architekt

SWECO Architects

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Master™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Wall Panel™ C
Ecophon Gedina™ A
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Gdy w prowadzonym przez kościół 
ewangelicki przedszkolu św. Marka 
w Hamburgu (Niemcy) zamonto-
wano nowy sufit dźwiękochłonny, 
personel wprost nie mógł uwierzyć, 
jak bardzo poprawiły się warunki 
akustyczne w pomieszczeniach. 

Przedszkole oddano do użytku 
w 1973 roku. Uczęszcza do nie-
go około 100 dzieci w wieku od 
3 do 6 lat, a po zakończeniu zajęć 
pomieszczenia udostępniane są 
uczniom pobliskiej szkoły. Przed-
szkole powiększono kosztem sąsied-
niego budynku mieszkalnego, dzięki 
czemu w budynku pojawiła się sala 
gimnastyczna, sala zabaw oraz jadal-
nia. Duże okna zapewniają dobre 
doświetlenie wnętrz, zaś białe lub 

pomalowane w pastelowe kolory 
ściany z elementami dekoracyjny-
mi z jasnego drewna tworzą ciepłą, 
przyjazną atmosferę. Dzieci czują 
się tam jak w domu, zaś personel 
może cieszyć się komfortowym śro-
dowiskiem pracy. A jednak estetyka 
wnętrz to nie wszystko.

Niewyobrażalna różnica

Choć sale przedszkolne wydają się 
być jasne i miłe dla oka, do cza-
su całkowitego przemodelowania 
akustyki wnętrz warunki pracy w 
przedszkolu pozostawiały wiele 
do życzenia. W trakcie renowacji 
przedszkola poprawa jego parame-
trów akustycznych stała się jednym 

Zdumiewająca poprawa akustyki  
przedszkola z lat 70.

Przedszkole działające przy kościele św. Marka w Hamburgu.

Widoczny na zdjęciu sufit akustyczny Ecophon Super G plus o dużej wytrzymałości zaprojektowano 
z myślą o pomieszczeniach takich jak hale sportowe i sale gimnastyczne.
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Systemy akustyczne klasy A to oczywisty wybór w przypadku sal przedszkolnych. 

z priorytetów, gdyż dotychczasowy 
sufit dźwiękochłonny był nie tylko 
mało atrakcyjny wizualnie, ale też 
słabo się sprawdzał w ograniczaniu 
pogłosu i propagacji dźwięków.

Personel wprost nie mógł uwie-
rzyć, że zastosowanie systemów 

dźwiękochłonnych Ecophon spo-
wodowało aż tak dużą poprawę aku-
styki. „Różnica jest tak wielka, że aż 
nie chce się wierzyć, że to ciągle to 
samo przedszkole i te same dzieci”, 
mówi Torsten Witt z przedszkola św. 
Marka. Natężenie dźwięku znacząco 

spadło, a personelowi łatwiej komu-
nikować się z dziećmi.

Estetyczna powierzchnia 

Starannie ukryte łączenia paneli 
Ecophon Focus Ds ułatwiają uzy-
skanie w pomieszczeniu efektu roz-
świetlonej i harmonijnej przestrzeni, 
podczas gdy powłoka Akutex™ FT 
skutecznie likwiduje niepożądane 
efekty wizualne w postaci dekon-
centrujących odbić światła czy znie-
kształceń kolorów. Na wybór paneli 
Ecophon wpłynęła również możli-

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Master™ F
Ecophon Super G™ Plus

Szwedzcy naukowcy dowiedli, że 
montaż ściennych paneli dźwięko-
chłonnych wywiera natychmiastowy 
pozytywny wpływ na środowisko 
akustyczne przedszkoli. Większość 
pracowników po wejściu pierwszy 
raz do wyremontowanych pomiesz-
czeń nie kryło wielkiego zaskocze-
nia”, mówi Fredrik Sjödin, dokto-
rant na Uniwersytecie Gävle, który 
wraz z grupą innych naukowców 
przez 6 miesięcy badał warunki w 
17 przedszkolach gminy Umeå.

 „Po zamontowaniu paneli 
dźwiękochłonnych wychowawcy 
często z zadowoleniem stwierdza-
li, że odgłosy zabaw dobiegające z 

odległych części sali są znacznie 
mniej uciążliwe”. Zdaniem Fredrika 
Sjödina ścienne panele akustyczne 
umożliwiają skuteczne ogranicze-
nie rozprzestrzeniania się dźwięku. 
Innym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie stołów o blatach wykonanych 
z materiałów, które tłumią dźwięki 
powstające na skutek uderzeń twar-
dymi przedmiotami.

Poziom natężenia dźwięku w 
salach w dużym stopniu uzależ-
niony jest również od liczebności 
grup. Jednak stosowanie urządzeń 
pomiarowych, sygnalizujących nie-
bezpiecznie wysoki poziom hała-
su, nie stanowi w ocenie Fredrika 

Sjödina praktycznego rozwiązania, 
ponieważ personel przedszkoli nie 
miałby czasu monitorować ich 
wskazań. Aby ocenić skuteczność 
poszczególnych metod redukcji 
poziomu dźwięku, wśród których 
znalazła się też instalacja pane-
li ściennych Ecophon, naukowcy 
mierzyli poziom hałasu, stresu oraz 
podatność na zachorowania przed i 
po ich zastosowaniu.

Najnowsze badania dowodzą: Dźwiękochłonne 
panele ścienne są zadziwiająco skuteczne.
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wość zabudowania w wymienonym 
suficie akustycznym nowoczesnych 
systemów oświetleniowych, które 
zastąpiły wysłużone oprawy świe-
tlówkowe.
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Budynek wypełniony 
światłem i radosną 
energią to przestrzeń, 
gdzie dziecięca 
kreatywność może 
rozwinąć skrzydła. 
Akustyka wnętrz bez 
kompromisów.

W Tårnby na przedmieściach 
Kopenhagi (Dania) otwarto nowe 
przedszkole znane jako „Centrum 
Dziecka”. 

Wysokość pomieszczenia = 
7,5 m

Wysoka, dobrze zaizolowana fasada 
umożliwia skuteczne wytłumienie 
hałasów dochodzących z pobliskiej 
autostrady, lotniska i linii kolejowej. 
Jednak prawdziwe wyzwanie czeka-
ło na akustyków dopiero wewnątrz 
budynku, w korytarzu o wysokości 
7,5 m! Duże przestrzenie wymagają 
starannie zaprojektowanej akustyki, 
zwłaszcza w miejscach takich jak 
przedszkole, gdzie dzieci podczas 
zabawy żywiołowo wyrażają emo-
cje. Mocno nachylony dach pulpito-
wy, w którym zamontowano szereg 
okien dachowych zapewnia swobod-
ny dostęp światła dziennego, które 
szerokim strumieniem wlewa się do 
pomieszczeń.

Czas pogłosu = 0,4 sekundy

Prace nad adaptacją akustyczną 

wnętrz obejmowały montaż sufi-
tów dźwiękochłonnych oraz pane-
li ściennych o klasie pochłaniania 
dźwięku A. Dzięki temu pomimo 
imponującej wysokości pomiesz-
czeń udało się zredukować czas 
pogłosu do wartości 0,4 sekundy, 
co zdaniem akustyka Clausa Møllera 
Petersena z firmy Grontmij Carl Bro 
jest nie lada osiągnięciem. Dzięki 
temu wnętrza spełniaja wymagania 
akustyczne określone w duńskim 
prawie budowlanym (BR10).

Korzyści dla wszystkich

Przemyślana akustyka pomieszczeń 
pozwala ograniczyć poziom hałasu 
panujący w przedszkolu, przyczy-
niając się tym samym do obniżenia 
stresu i ryzyka wystąpienia zaburzeń 
słuchu (np. szumów usznych) przy 
jednoczesnym podniesieniu zro-
zumiałości mowy. Dzieci łatwiej 
koncentrują się i szybciej uczą 
poprawnej wymowy, zaś personel 
może efektywniej wywiązywać się 
ze swoich obowiązków. Dobra aku-
styka pomieszczeń oznacza korzyści 
dla wszystkich!

IDEALNE ŚRODOWISKO PRZEDSZKOLNE
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„To fantastyczny budynek! Tyle światła, 
przestrzeni i swobody”, zachwyca się 
Sussie Johansen, dyrektor nowego 
przedszkola. „Nawet gdy dzieci biegają 
dookoła i krzyczą wniebogłosy, hałas 
nie wydaje się męczący. Trudno byłoby 
znaleźć lepsze środowisko pracy…” 

„Osobiście uważam, że światło tworzy 
atmosferę radości i energii i mam 
nadzieję, że wszyscy w przedszkolu 
mają podobne odczucia”, mówi Lars 
Madsen, architekt gminy Tårnby, 
który zaprojektował przedszkole. 
„Światło wpada z góry jak przez skalną 
szczelinę, niejako rzeźbiąc kształt 
pomieszczenia. Ekscytujący jest widok 
z wnętrza budynku wprost na niebo. W 
przedszkolu są też oczywiście bardziej 
kameralne pomieszczenia, w których 
można odpocząć”. 

Dopiero uwzględnienie wzajemnych zależności 
między ludźmi, formami ich aktywności i przestrze-
nią pozwala na zdefiniowanie wymagań względem 
akustyki pomieszczenia. Idea Room Acoustic Com-
fort™, opracowana przez firmę Ecophon, lidera w 
dziedzinie akustyki wnętrz, bierze pod uwagę profil 
użytkowników pomieszczenia, jego forme oraz prze-
znaczenie. Na tej podstawie można wskazać środki 
niezbędne dla zapewnienia optymalnego środowiska 
akustycznego dostosowanego do potrzeb wszystkich 
osób korzystających z pomieszczenia. 

Cztery wskaźniki

Na subiektywną percepcję każdego środowiska 
akustycznego wpływają 4 poniższe parametry:

• rozchodzenie się dźwięku
• odbiór mowy
• poziom natężenia dźwięku
• czas pogłosu 

W zależności od rozmiarów i kształtu pomieszczenia 
oraz rodzaju wyposażenia, określone parametry aku-
styczne odgrywać będą zasadniczą rolę w optymali-
zacji środowiska akustycznego przedszkola. Obniże-
nie poziomu natężenia dźwięku i ograniczenie jego 
propagacji oraz poprawienie zrozumiałości mowy 
sprawi, że zarówno dzieci, jak i personel zauważą 
znaczną poprawę komfortu akustycznego.

Rola chłonności akustycznej

Dla otrzymania optymalnych parametrów akustycz-
nych fundamentalne znaczenie ma właściwy dobór 
rodzaju i liczby elementów dźwiękochłonnych, a 
także ich prawidłowe rozmieszczenie. Przy wybo-
rze materiałów dźwiękochłonnych warto również 
uwzględnić łatwość utrzymania w czystości oraz, w 
zależności od przeznaczenia pomieszczenia, odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne.

Room Acoustic Comfort™ – sposób poprawy 
środowiska akustycznego

Architekt

Lars Madsen

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Master™ A, w połączeniu z 
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Focus™ A
Ecophon Hygiene™ Performance A
Ecophon Wall Panel™ A
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Plektron nadaje ton

Indywidualnie zaprojektowane 
panele Ecophon Solo™ nadają 
właściwy ton każdej przestrzeni – 
zarówno wizualnie, jak i akustycz-
nie. W nowo otwartym studiu Donut 
Creative Arts Studio w Chesterfield 
podwieszane panele dźwiękochłon-
ne przypominają kształtem kostki 
gitarowe.

Taki wybór wystroju jest jak 
najbardziej uzasadniony – studio 
ma zaktywizować lokalne środo-
wisko artystyczne, między innymi 

przez umożliwienie młodzieżo-
wym zespołom odbywanie prób w 
obiekcie wyposażonym w profe-
sjonale, cyfrowe studio nagrań (24 
ścieżki). W budynku wydzielono 
również miejsce, w którym mogą 
odbywać się przedstawienia teatral-
ne i cyrkowe. W zakresie akustyki 
pomieszczeń nic nie pozostawiono 
przypadkowi, a projektanci dołożyli 
wszelkich starań, by środowisko 
akustyczne było optymalne dla 
muzyki i śpiewu.

Specjalne oprawy oświetleniowe, 
kierujące strumień światła w górę, 
dodatkowo podkreślają kształt ekra-
nów dźwiękochłonnych. System 
Ecophon Solo daje projektantom 
wnętrz pełną swobodę ekspresji bez 
uszczerbku dla najwyższej klasy 
właściwości akustycznych.

Nawet jeśli na zdjęciu tego nie słychać, już na pierwszy rzut oka widać, że Studio Donut Creative Arts powstało z 
miłości do muzyki.

… słowo „plektron” pochodzi z 
języka greckiego, gdzie oznacza 
klucz lub narzędzie służące do 
uderzania. 

…dźwięk gitar legendarnych 
Beatlesów mógłby brzmieć zupełnie 
inaczej, gdyby w 1960 r. Szwed 
Stig Landström nie opracował 
plektronu w kształcie płetwy 
rekina. Nowy plektron posiadał 
krawędź ostrą, zaokrągloną oraz 
ząbkowaną, generującą zgrzytliwy 
dźwięk strun i stał się hitem na 
całym świecie.

Czy wiesz, że…

Architekt

Frank Shaw Associates Ltd.

Systemy akustyczne firmy 

Ecophon:

Ecophon Solo™
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Szklana fasada odsłaniająca wnętrze 
budynku oraz sięgające czwartego 
piętra atrium sprawiają, że Bro-
xbourne College w Turnford wręcz 
zachęca, by wejść do środka. Bez 
wątpienia jest to jeden z najciekaw-
szych obiektów w okolicy, a jego 
architektura wysyła czytelny sygnał, 
że oto stoimy przed nowoczesną 
uczelnią, która świetnie odnajdu-
je się w bieżącej rzeczywistości i 
oferuje studentom wiedzę odpo-
wiadającą potrzebom rynku pracy. 
Architektura staje się w tym przy-
padku jedynym z marketingowych 
komunikatów, które budują wizeru-
nek uczelni. Broxborne Campus jest 
częścią Hertford Regional College, 
najpopularniejszej szkoły wyższej w 
położonym na północ od Londynu 
East Hertfordshire. Mieszczące się 
na wprost głównego wejścia atrium 
otaczają schody i balkony, na któ-
rych nieustannie trwa natężony ruch 
studentów.

W celu stworzenia obiektu jak 
najbardziej uniwersalnego, architek-
ci dążyli do zatarcia granic pomię-
dzy strefami budynku przeznaczo-
nymi do wykładów i pozostałymi 
wykorzystywanymi do wypoczyn-
ku, nieformalnych spotkań, pracy 
indywidualnej itp.  Konsekwencją 
takiego założenia była konieczność 
dostosowania charakterystyki aku-
stycznej pomieszczeń do ich zmien-
nego przeznaczenia. Atrium służy 
między innymi jako miejsce spo-
tkań, galeria oraz sala wykładowa. 

Przestrzenny system akustyczny  
uwalnia potencjał uczelni

Aby zapewnić odpowiednio dużą powierzchnię dźwiękochłonną, pomiędzy 
wolnowiszącymi panelami Ecophon Solo™ zainstalowano również pionowe bafle.

Architektura pozwala zajrzeć w głąb budynku i zaprasza do wejścia.

Architekt

Bond Bryan Architects

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Baffle
Ecophon Wall Panel™

Szybko stało się jasne, że w czte-
rokondygnacyjnym pomieszczeniu 
powierzchnia sufitu to stanowczo za 
mało by zredukować czas pogłosu 
do pożądanej wartości. Rozwiąza-
niem okazało się stworzenie prze-
strzennej instalacji będącej połą-
czeniem paneli Ecophon Solo™ z 
pionowymi ekranami akustycznymi 
Ecophon Master Baffle i panelami 
ściennymi Ecophon Wall Panel™. 
W ten sposób udało się osiągnąć we 
wnętrzu dużą chłonność akustyczną, 
która pozwoliła uzyskać pożądany 
czas pogłosu.

Futurystyczne środowisko

Nowy budynek, który wzniesiono 
w miejsce kilku starszych wybu-
rzonych gmachów uczelni to nie 
tylko efektowna architektura, ale 
również funkcjonalne miejsce do 
nauki, warsztatów, spotkań i wielu 
innych form aktywności.

Renowacji poddano również 
pozostałe części kampusu, tak by 
stworzyć elastyczne zaplecze dla 
stale poszerzającej się oferty edu-
kacyjnej uczelni – od podstawo-
wych kursów, po bardziej wyspe-
cjalizowane zajęcia prowadzone we 
współpracy z University of Hert-
fordshire.

W produkty Ecophon wyposa-
żono również dużą jadalnię, gdzie 
zainstalowano wolnowiszące panele 
dźwiękochłonne.

Prowadzenie prac budowlanych 

na terenie kampusu wymaga spraw-
nej organizacji, tak by nie zakłócać 
procesu nauczania. Często wiąże 
się to z koniecznością rewizji pier-
wotnych planów i założeń. Nie 
inaczej było i w tym przypadku. 

Początkowo zakładano, że sufit 
zostanie wykończony za pomocą 
płyt gipsowych, do instalacji któ-
rych konieczne byłoby zbudowanie 
ciężkiego rusztowania. Ponieważ 
jednak identyczne parametry aku-
styczne zapewniały lekkie bafle, 
do montażu których wystarczyła 
ruchoma platforma, zdecydowano 
się na zmianę materiału. Pozwoliło 
to znacząco skrócić czas potrzebny 
na wykonanie robót.
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„W nowych pomieszczeniach per-
sonel odczuwa wyraźną poprawę 
warunków akustycznych”, mówi 
Ulla-Karin Ericsson, koordynator 
w szpitalu w szwedzkim mieście 
Varberg, gdzie niedawno wyremon-
towano sale operacyjne. 

Sala operacyjna to jedno z najbar-
dziej wymagających środowisk pra-
cy. To tutaj zapadają decyzje, które 
mogą przesądzić o ludzkim życiu 
lub śmierci. Chirurdzy, anestezjolo-
dzy i pielęgniarki muszą nieustan-
nie zachowywać najwyższy poziom 

koncentracji, uważnie śledząc stan 
pacjentów i efekty swojej pracy. 

Sprawna komunikacja między 
członkami zespołu przeprowadza-
jącego operację ma fundamental-
ne znaczenie dla jej prawidłowego 
przebiegu – konsekwencje nawet 
najmniejszych nieporozumień są tu 
daleko poważniejsze niż w innych 
przypadkach. Presja czasu i odpo-
wiedzialność związana z operowa-
niem sprawia, że od sali operacyjnej 
wymaga się znacznie większej funk-
cjonalności niż od innych środowisk 

pracy, zwłaszcza, że na relatyw-
nie niewielkiej powierzchni musi 
wystarczyć miejsca dla zespołu 
operującego i często niemałych roz-
miarów sprzętu medycznego. Salę 
operacyjną wypełnia wreszcie całe 
spektrum dźwięków – od ludzkich 
głosów aż po odgłosy wydawane 
przez aparaturę.

Istotna rola środowiska 
akustycznego

W trakcie projektowania i budowy 

Optymalne środowisko akustyczne  
sali operacyjnej

Sprawna komunikacja między członkami zespołu operacyjnego jest niezwykle ważna, dlatego eliminacja rozpraszających 
uwagę dźwięków jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa zabiegów. Powierzchnie wewnątrz sal operacyjnych są twarde, 
gładkie i ustawione do siebie równolegle, co wzmacnia dźwięk i nadaje mu ostre i przenikliwe brzmienie. Sufit akustyczny dla 
tego rodzaju pomieszczeń powinien posiadać najwyższą klasę absorpcji dźwięku. 

Głównymi źródłami hałasu są: sprzęt 
medyczny, ludzkie głosy, wentylacja 
oraz odgłosy narzędzi chirurgicznych.

nowego bloku operacyjnego w szpi-
talu w Varberg, jednym z najważ-
niejszych czynników wymaganych 
do stworzenia dobrego środowiska 
pracy było uzyskanie optymalnych 
warunków akustycznych. „Ze szcze-
gólną starannością zaprojektowano 
sufity pomieszczeń, odpowiednio 
dobierając ich właściwości aku-
styczne i techniczne oraz planując 
rozmieszczenie oświetlenia i wen-
tylacji, tak by w efekcie końcowym 
uzyskać estetyczną i funkcjonalną 
całość”, mówi Ann-Marie Revellé 
z biura White, które opracowało 
projekt nowych sal.

Sufit akustyczny doskonale 
pochłania dźwięk, a ograniczenie 
poziomu hałasu to jeden z najważ-
niejszych priorytetów przy projek-
towaniu sal operacyjnych. 

Sufit odporny jest na zabrudze-
nia oraz działanie wody i środków 
dezynfekujących. Jak dowodzą 
badania, ograniczenie do mini-
mum i wytłumienie drażniących 
dźwięków obniża poziom stresu u 
pacjentów i personelu. Lekarzom i 
pielęgniarkom łatwiej się skoncen-
trować, dzięki czemu mogą dłużej 
pracować bez uczucia zmęczenia. 
Na oddziale chirurgicznym szpitala 
w Varberg znajduje się 7 sal opera-
cyjnych, w których wykonuje się 
6 500 zbiegów rocznie. 

„Wysoka jakość środowiska aku-
stycznego jest w naszym przekona-
niu ważna zarówno dla pacjentów, 
jak i dla personelu”, podsumowuje 
Ulla-Karin Ericsson.

Architekt

White

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Hygiene™ Protec
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A breakthrough 
  towards sustainability

Ecophon has developed a revolutionary technology in the 
field of mineral wool acoustic ceilings. The 3RD Technology 
combines high recycled glass content and the benefit of 
replacing the traditional, petroleum based, formo-phenolic 
(bakelite type) binders with a renewable plant-based 
binder agent.

This is a breakthrough in our work for a better 
environment. We have taken important steps already, and 
there are more to come – towards a fully sustainable life 
cycle for all our products and services.

3RD Technology – fundaments for Development:

• Renewable  Plant-based renewable binder agent.
• Recycling  More than 70% recycled household  
  glass used and products are entirely  
  recyclable.
• Reduction  Emissions from production and products  
  are reduced.

Read more at www.ecophon.com/3RD

3RD Technology ad cm.indd   1 2010-12-16   12:43:43

Przełom 
dla zrównoważonego rozwoju

Ecophon opracował technologię, która jest rewolucją dla 
branży sufitów akustycznych z wełny mineralnej. 

3RD Technology umożliwia zastąpienie tradycyjnego spoiwa 
opartego na ropie naftowej spoiwem pochodzenia roślinnego 
ze źródeł odnawialnych. 

To przełomowy efekt naszych ciągłych starań o lepsze 
środowisko i całkowicie zrównoważony cykl życia produktów. 

Fundamenty 3RD Technology: 
• Odnawialność - spoiwo oparte na naturalnych i odnawial-
nych surowcach.
• Recykling  - nasza wełna szklana to w  ponad 70% szkło z 
odzysku, produkt końcowy  można poddawać pełnemu re-
cyklingowi. 
• Redukcja emisji  - doskonała jakość powietrza w pomiesz-
czeniach.
Więcej na www.ecophon.pl/3RD_pl 

Przełom 
dla zrównoważonego rozwoju

Ecophon opracował technologię, która jest rewolucją dla 
branży sufitów akustycznych z wełny mineralnej. 

3RD Technology umożliwia zastąpienie tradycyjnego spoiwa 
opartego na ropie naftowej spoiwem pochodzenia roślinnego 
ze źródeł odnawialnych. 

To przełomowy efekt naszych ciągłych starań o lepsze 
środowisko i całkowicie zrównoważony cykl życia produktów. 

Fundamenty 3RD Technology: 
• Odnawialność - spoiwo oparte na naturalnych i odnawial-
nych surowcach.
• Recykling  - nasza wełna szklana to w  ponad 70% szkło z 
odzysku, produkt końcowy  można poddawać pełnemu re-
cyklingowi. 
• Redukcja emisji  - doskonała jakość powietrza w pomiesz-
czeniach.
Więcej na www.ecophon.pl/3RD_pl 
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AKUST YKA W SŁUŻBIE ARCHITEKTURY 

Za pomocą efektownego 
projektu i intrygującej palety 
rozwiązań rosyjski architekt Denis 
Bryzgala całkowicie zmienił wnętrza 
biblioteki w ośrodku przemysłu 
naftowego Tiumeń.

Biblioteka w rosyjskim mieście Tiumeń. 
Imponujący budynek pełni funkcję 
centrum naukowego-kulturalnego w 
regionie Uralu.

Panele Ecophon Focus™ Wing, Ecophon Focus™ Ds i Ecophon Focus™ Quadro E zamontowano obok półek na książki.
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Położone nad rzeką Turą miasto 
Tiumeń leży 2 144 km na wschód 
od Moskwy. Tiumeń liczy sobie 
ponad 600 000 mieszkańców i 
pełni rolę głównego ośrodka admi-
nistracyjnego Uralu. Miasto należy 
do największych centrów wymiany 
handlowej w Rosji, co w dużej 
mierze zawdzięcza swojej korzyst-
nej lokalizacji w pobliżu bogatych 
złóż ropy naftowej. Tiumeń został 
założony w XVI w., by ułatwić 
Rosji eksplorację Syberii. Obecnie 
miasto jest również dużą atrakcją 
turystyczną.

PProjektując bibliotekę w Tiumeni, 
architekt Denis Bryzgala z biu-
ra A-dom Studio zdecydował się 
zastosować panele akustyczne dla 
podniesienia standardu wnętrz. 

Miasto położone jest w obrębie 
pasa naftowego Rosji, około 2000 
km na wschód od Moskwy. Bibliote-
ka jest lokalnym oddziałem jednej z 
największych rosyjskich bibliotek tj. 
prezydenckiej biblioteki im. Borysa 
Jelcyna w Sankt Petersburgu, którą 
nazwano tak na cześć zmarłego w 
2007 roku pierwszego prezydenta 
Rosji.

Paleta systemów 
akustycznych

Systemy akustyczne wykorzystane 

w bibliotece układają się w paletę 
zróżnicowanych rozwiązań: użyto 
zarówno ukrytej jak i widocznej 
konstrukcji nośnej, płyt w kolorze 
białym i ciemnoszarym, oraz róż-
nych rozwiązań umożliwiających 
zmianę poziomu sufitu. W wybra-
nych pomieszczeniach zestawiono 
jasne, wolnowiszące pionowe ekrany 
dźwiękochłonne z ciemnym sufitem 
podwieszanym o klasie pochłaniania 
dźwięku A. Wykorzystane rozwią-
zania tworzą atrakcyjną wizualnie 
formę, która wypełnia przestrzeń 
biblioteki życiem i nadaje jej nie-
powtarzalny charakter. Jednocze-
śnie ich zastosowanie znacznie 
poprawiło akustykę pomieszczeń. 
Dostrzega to kierownictwo biblio-
teki z uznaniem zauważając, że stała 

się ona miejscem, w którym można 
komfortowo i przyjemnie spędzić 
czas. Podobnie uważają użytkow-
nicy biblioteki, których przyciąga 
między innymi możliwość elektro-
nicznego dostępu do olbrzymich 
zbiorów nowej centralnej biblioteki 
w Sankt Petersburgu.

Narodowy ośrodek 
naukowy

Otwarta wiosną 2009 r. Biblioteka 
Prezydencka im. Borysa Jelcyna 
powstała jako sieć skupiająca zasoby 
biblioteczne i archiwa zgromadzo-
ne we wszystkich regionach Rosji. 
Naród zamieszkujący największe na 
świecie państwo potrzebuje kultu-
ralnego i naukowego centrum, które 

Panele Ecophon Focus Wing i Focus Ds zintegrowano z oprawami oświetleniowymi w 
formie dużych tafli z mlecznego szkła. Czarno-biały wzór widoczny na posadzce znajduje 
odzwierciedlenie w układzie sufitu, co ożywia pomieszczenia.

Panele Ecophon Master Baffle i Ecophon Focus Ds pozwalają nie tylko poprawić 
akustykę pomieszczeń, ale i nadać im niepowtarzalne walory wizualne.

Dopiero połączenie systemów Ecophon Wing, Ecophon Ds i Ecophon Quadro E 
pozwoliło uzyskać zamierzony efekt końcowy.

Architekt

A-dom Studio

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Quadro E
Ecophon Focus™ S-line
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Master™ Baffle

łączy biblioteki rozsiane po całym 
kraju, w tym również tę w mieście 
Tiumeń na Zachodniej Syberii.
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Aby wyeksponować stalową kon-
strukcję dachu, a jednocześnie 
zapewnić studentom Uniwersyte-
tu Queen’s w Belfaście komfortowe 
warunki do nauki, zainstalowano 
w pomieszczeniach wolnowiszące 
panele akustyczne. Oprócz tego w 
strefach służących wypoczynko-
wi i spotkaniom towarzyskim, w 
celu ograniczenia poziomu hałasu 
zastosowano typowych podwiesza-
ne sufity akustyczne,. W odnowio-
nych niedawno pomieszczeniach 
na trzech piętrach uniwersytetu 
utworzono nowy ośrodek studenc-
ki International and Postgraduate 
Student Centre, gdzie przewidzia-

no zarówno miejsce do nauki, jak i 
spotkań towarzyskich.

Efekt końcowy zależy od 
wykonawstwa

Wolnowiszące elementy dźwię-
kochłonne sprawiają wrażenie uno-
szących się swobodnie w powie-
trzu. Efekt ten wynika z wysoko-
ści pomieszczenia, która miejscami 
przekracza pięć metrów. Wynika 
to z pulpitowej konstrukcji dachu, 
która stanowi szczególne wyzwa-
nie dla ekip instalujących panele. 
Instalatorzy muszą wytrasować na 
płaszczyźnie dachu miejsca podwie-

szenia, uwzględniając jego nachy-
lenie. Istotne jest, by ostateczne 
ułożenie paneli (z których część 
zachodzi na siebie), odpowiadało 
projektowi. Staranne wykonawstwo 
zawsze decyduje o efekcie końco-
wym prac wykończeniowych. W 
przypadku Uniwersytetu Queen’s 
uzyskano doskonały efekt wizual-
ny, a zarazem doskonałą akustykę 
pomieszczeń.

Jak stworzyć komfortowe warunki do nauki w wysokim pomieszczeniu 
poddaszowym? Odpowiedź tkwi w odpowiednim doborze paneli wolnowiszących.

Wolnowiszące panele dźwiękochłonne to szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku pomieszczeń 
zlokalizowanych na wysokich poddaszach. Gwarantują odpowiedni poziom absorpcji dźwięku, 
wprowadzając jednocześnie dodatkowy wymiar do architektury pomieszczenia.

Uczelnia Queen’s University w 
Belfaście uzyskała w 2009 r. 
tytuł „Przedsiębiorczego uniwer-
sytetu roku” w rankingu Times 
Higher Education. Otrzymana 
po raz drugi nagroda Krajowej 
Rady Przedsiębiorczości Akade-
mickiej (NCGE) stanowi uzna-
nie dla szczególnego zaanga-
żowania uczelni w działania 
promujące przedsiębiorczość.

„Przedsiębiorczy 
Uniwersytet Roku 
2009”

Architekt

Bradley McClure Architects

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ E
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Szeroki, łukowaty korytarz powstał 
w trakcie generalnego remontu portu 
lotniczego Belfast-City George Best. 
Twarde posadzki, duże przeszklone 
powierzchnie oraz ogromne natęże-
nie ruchu pasażerskiego sprawia, że 
ograniczenie poziomu hałasu i zasię-
gu dźwięku w terminalu stanowi w 
duże wyzwanie. Architekci z biura 
BDP zaprojektowali w tym miejscu 
sufit akustyczny złożony z wolno-
wiszących paneli Ecophon Solo™. 
Zastosowane rozwiązanie pozwoliło 
uzyskać dobry poziom absorpcji 
dźwięku, podnosząc jednocześnie 
walory estetyczne wnętrza. System 
paneli dźwiękochłonnych skutecz-
nie zasłania labirynt okablowania 
i kanałów wentylacyjnych, nie 
utrudniając do nich dostępu, co ma 
duże znaczenie w przypadku prac 

konserwacyjnych. Projektanci pod-
kreślili łukowaty kształt korytarza, 
aranżując wolnowiszące panele aku-
styczne w sposób przywodzący na 
myśl rozchodzące się w hali lotni-
ska promienie słoneczne. „Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z rozwiązania 
zastosowanego w terminalu Por-
tu Lotniczego Belfast”, przyznaje 
Conor McConville kierujący projek-
tem przebudowy. „Na lotnisku decy-
dujące znaczenie ma bezawaryjne 
funkcjonowanie ogromnej liczby 
systemów i instalacji. Dlatego tak 
ważny jest swobodny dostęp do 
przestrzeni międzysufitowej. Wol-
nowiszące panele akustyczne dają 
taką możliwość, nadając jednocze-
śnie wnętrzu elegancki, nowoczesny 
charakter”.

Lotnisko znane wcześniej jako 

Sufit akustyczny kształtuje 
przestrzeń na lotnisku im. 
George’a Besta

Łukowaty kształt korytarza podkreślają pojedyncze wolnowiszące panele aku-
styczne zaaranżowane na wzór promieni słonecznych. Podobny wzór zastosowano 
w projekcie posadzki. Uzyskany efekt końcowy jest spójny i pełen dynamizmu, co 
dokładnie wpisuje się w założenia zespołu projektowego BDP.

George Best (1946–2005) był pierwszą prawdziwą gwiazdą świato-
wej piłki nożnej. Oczarował fanów futbolu wyjątkowymi umiejętnościa-
mi technicznymi i magnetyczną osobowością. Okres jego szczytowej 
popularności przypadał na lata 1963–1974, gdy jako zawodnik 
Manchester United strzelił łącznie 176 goli. Fenomenalna zdolność 
kontrolowania piłki, ale również burzliwe życie osobiste i problemy z 
alkoholem uczyniły z niego bohatera czołówek gazet na całym świe-
cie. Legendarny brazylijski piłkarz Pelé miał podobno przyznać, że 
Best w zupełności zasługuje na noszone przez siebie nazwisko*!

Pierwsza prawdziwa gwiazda piłki nożnej

Architekt

BDP

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Solo™

“George Best: 
the legend – in 
pictures”, nowa 
ilustrowana biogra-
fia wydana przez 
Appletree Press.

Port Lotniczy Belfast-City zmieniło 
w 2006 r. nazwę dla upamiętnienia

George’a Besta, pochodzącego z 
Belfastu światowej sławy piłkarza.

Decyzja o przebudowie zapadła w 
związku z wprowadzeniem na lotni-
skach nowych, surowych wymogów 
bezpieczeństwa w następstwie ataków 
terrorystycznych w Stanach Zjedno-
czonych z 11 września 2001 r.

*ang. best – najlepszy
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Liczący 213 metrów długości budy-
nek poprzemysłowy powstał w 1915 
roku i początkowo mieścił zakłady 
produkujące silniki elektryczne firmy 
Asea należącej dziś do światowej 
Grupy ABB. Od początku września 
2010 r. położony w pobliżu cen-
trum szwedzkiego Västerås budy-
nek ponownie tętni życiem za spra-
wą przeprowadzki dwóch muzeów. 
Budynek wyremontowano, zachowu-
jąc w miarę możliwości jego indu-
strialny charakter. Zadbano między 
innymi o to, żeby sufit akustyczny 
nie zasłaniał oryginalnych stalowych 
belek stropowych. Nadal można 
również podziwiać piękną formę 
olbrzymich okien, dzięki którym do 
wnętrza wciąż wpada maksymalna 
ilość światła niegdyś niezbędnego 
podczas precyzyjnego montażu sil-
ników elektrycznych. Ponieważ ze 
względów konserwatorskich, żadne 
zmiany w zewnętrznym wyglądzie 
budynku nie są dopuszczalne, dodat-
kowe, niemal niewidoczne zabezpie-
czenia ze szkła antywłamaniowe-
go zamontowano po wewnętrznej 
stronie okien. Gmach mieści obec-
nie Muzeum Sztuki Västerås oraz 
Muzeum Regionu Västmanland i 
pełni rolę nowego lokalnego cen-
trum kultury nazwanego od adresu 
budynku: Karlsgatan 2.

Dostępny dla wszystkich

Podczas adaptacji budynku do 
funkcji muzealnej priorytetowe 
znaczenie miało przystosowanie 
go do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Wyraźne oznakowanie stop-
ni, otworów drzwiowych i innych 
elementów ułatwia poruszanie się 
osobom niewidomym lub niedowi-
dzącym. Zadbano również o wygodę 
osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich oraz rozwiązania uła-
twiające zwiedzanie osobom z upo-
śledzeniami słuchu. Olbrzymie hale 
z wysoko umieszczonymi stropami, 
betonowymi posadzkami, stalowy-
mi elementami konstrukcyjnymi i 
ścianami wyłożonymi ceramiką 
wymagały zastosowania sufitów 
akustycznych, ściennych paneli 
akustycznych i elementów dźwięko-
chłonnych na balustradach schodów. 
Zastosowane rozwiązania pozwoliły 
obniżyć czas pogłosu do poziomu 
uznawanego przez większość osób 

Sędziwy gmach ożywiony sztuką

„Koło życia” obrazujące upływ czasu to jeden z eksponatów, które można podziwiać w muzeum Karlsgatan 2. 
Przestronne wnętrza budynku muzeum pozwalają na wystawianie nawet tak dużych instalacji.

Dzięki licznym przeróbkom przystosowującym budynek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych muzeum Karlsgatan 2 w Västerås w sposób wzorowy 
spełnia wymagania szwedzkiego prawa budowlanego (BBR), które respektuje 
standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ONZ, 
stojące na straży powszechnego prawa do udziału w życiu społecznym.

Zgodność z zasadami dostępności ONZ

Gdy podstawą projektu jest dostępność 
dla osób niepełnosprawnych, akustyka 
pomieszczeń ma szczególne znaczenie.
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Akustyk Lennart Nilsson.
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Klasyczna, zabytkowa fasada o industrialnym charakterze powstała w czasach, gdy elektryfikacja rewolucjonizowała życie społe-
czeństw (podobnie jak dziś internet). We wnętrzu mieści się Karlsgatan 2 – nowe centrum kulturalne w szwedzkim mieście Västerås.

Grupa ABB prowadzi działalność w ponad 
100 krajach i zatrudnia około 117 000 pra-
cowników. Firma będąca obecnie liderem 
na rynku energetyki i automatyki powstała w 
1988 roku w następstwie połączenia dwóch 
spółek: szwedzkiej Asea i szwajcarskiej BBC 
Brown Boveri. 
 Założona w 1883 roku Asea (Allmänna 
Svenska Elektriska Aktiebolaget) początkowo 
produkowała sprzęt oświetleniowy i prądnice. 
W 1889 spółka wprowadziła rewolucyjny sys-
tem trójfazowy. Odegrała również dużą rolę 
w procesie elektryfikacji Szwecji. W kolejnych 
latach rozszerzyła działalność poza granice 
kraju. W latach 80., przed połączeniem z BBC 
Brown Boveri, Asea należała do pierwszej 
dziesiątki największych koncernów branży 
elektrotechnicznej.

Od oświetlenia po globalną potęgę

Na miejscu istniejącego do dziś budynku zakładów Asea 
(budowę ukończono w 1915 r.) stała początkowo pierwsza 
fabryka firmy, którą wyburzono. Widoczne na zdjęciu 
pracownice produkują silniki elektryczne ręcznie nawijając 
miedziany drut na wirniki.

Architekt

ET Cetera Eva Trangärd Arkitektkontor

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Master™ Ds
Ecophon Wall Panel™ C
Ecophon Hygiene Performance™

Największe wyzwanie pod wzglę-
dem akustyki stanowił olbrzymi 
hol wejściowy budynku. O trud-
nościach napotkanych podczas prac 
nad budynkiem opowiada Lennart 
Nilsson, akustyk współpracujący z 
WSP Akustik nad realizacją projektu. 

„Musieliśmy stworzyć skomplikowa-
ny model komputerowy pozwalają-
cy przewidzieć efekty zastosowania 
w pomieszczeniach konkretnych 
rozwiązań”. Na podstawie obli-
czeń ustalono, że właściwe warun-
ki akustyczne zostaną zapewnione 
we wszystkich miejscach gdzie jest 
to istotne.Udana realizacja projek-
tu dowodzi, że możliwe jest pogo-
dzenie wymogów konserwatorskich 
ze skuteczną adaptacją akustyczną. 
Karlsgatan 2 mieści w sobie również 
kawiarnię, sklep, sale wykładowe, 
pomieszczenia biurowe i archiwa. W 
przeszłości budynek znany był jako 
Mimerverkstaden i był obok Ottar-
kontoret (siedziby głównej) jednym 
z głównych symboli wczesnego 
okresu działalności firmy Asea. Pro-
jekt Erika Hahra powstał w efekcie 
fascynacji architekturą zakładów 
produkcyjnych niemieckiej spółki 
z sektora elektrycznego, AEG.

za umożliwiający dobrą słyszalność 
dźwięku. W pomieszczeniach prze-

widziano również mobilne i zamon-
towane na stałe systemy pętli induk-

cyjnych dla osób korzystających z 
aparatów słuchowych. 
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Max, szwedzka sieć barów szyb-
kiej obsługi przeprowadziła badania 
dotyczące wielkości emisji dwutlen-
ku węgla przypadającej na każdy 
sprzedany hamburger, a także każdą 
bułkę, napój i pozostałe pozycje 
w menu. 

Zaangażowanie w ochronę śro-
dowiska widoczne jest w każdym 
aspekcie działalności firmy, zwłasz-
cza w przypadku nowo wybudowa-
nych lokali zwanych przez samą sieć 

„zielonymi restauracjami”. 
„Uważam, że nowe technologie 

budowlane staną się popularne 
wcześniej niż nam się wydaje”, 
twierdzi Pontus Lomar, architekt z 

biura projektowego Lomar Arkitek-
ter, który od wielu lat współpracuje 
z siecią Max i uczestniczył w opra-
cowaniu całej koncepcji. 

Zielone restauracje spełniają 
wymagania Szwedzkiej Krajowej 
Rady ds. Budownictwa, Mieszkal-
nictwa i Planowania dotyczących 
budynków przyjaznych dla środowi-
ska. Przy ich budowie zastosowano 
takie energooszczędne rozwiąza-
nia jak zielony dach, wykorzystanie 
masy cieplnej konstrukcji, a także 
panele słoneczne wytwarzające 
ciepło na potrzeby przygotowania 
posiłków.

Do pomieszczeń wybrano system 

akustyczny złożony z wolnowiszą-
cych paneli dźwiękochłonnych roz-
mieszczonych w pewnej odległości 
od siebie, by zapewnić możliwość 
swobodnego przepływu ciepła 
pomiędzy żelbetowym stropoda-
chem a wnętrzem restauracji. 

„Wybór paneli wolnowiszących 
pozwala w pełni wykorzystać bez-
władność cieplną żelbetowej kon-
strukcji budynku”, tłumaczy Pontus 
Lomar, który wraz ze swoim współ-
pracownikiem Klasem Åkermanem 
przygotowuje się właśnie do roz-
poczęcia pracy nad projektami 50 
nowych zielonych restauracji Max, 
jakie powstaną wkrótce w Szwecji.

„Mimo że wybrana przez nas tech-
nologia w rzeczywistości podnosi 
koszty budowy, jej zaletą jest mię-
dzy innymi długoterminowe obni-
żenie zużycia energii”, podkreśla 
Lomar.

Ekologiczne systemy 
dźwiękochłonne

Systemy akustyczne Ecophon 
spełniają wymagania organizacji 

Ekologiczna sieć barów 

Panele wolnowiszące umożliwiają swobodne wymianę ciepła między żelbetowym stropodachem a wnętrzem restauracji, 
jednocześnie skutecznie obniżając poziom ciśnienia akustycznego i ograniczając rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniu.

Na dachach zielonych restauracji sieci Max zamontowano panele słoneczne.

Projekt jest wspólnym dziełem archi-
tekta Pontusa Lomara …

… oraz Klasa Åkermana.

Architekt

Lomar Arkitekter

Systemy akustyczne firmy Ecophon:

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ E

Produkty Ecophon 
od 1995 roku 
spełniają kryteria 
przyznawania 
Nordyckiego Znaku 
Ekologicznego.

ds. oznakowania ekologicznego, 
zdrowia publicznego i techniki 
budowlanej. Nieobowiązkowe 
audyty przeprowadzone przez 
podmioty zewnętrzne potwierdza-
ją osiągnięcie założonej jakości 
środowiska wewnętrznego, w tym 
odpowiednich warunków akustycz-
nych. Systemy Ecophon posiadają 
rekomendację Szwedzkiego Sto-
warzyszenia ds. Astmy i Alergii a 
także spełniają najbardziej surowe 
wymagania niezbędne do uzyskania 
duńskiego znaku środowiskowego 
Indeklimamærket.

Począwszy od 1995 r. produkty 
Ecophon znakowane są za pomocą 
Nordyckiego Znaku Ekologiczne-
go „Nordycki Łabędź” na dowód 
zgodności z wymogami Nordyckiej 
Rady ds. Znakowania Ekologiczne-
go obejmującymi cały cykl życia 
produktu.
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Głównym surowcem do produkcji paneli akustycznych Ecophon jest wełna szklana, 
należąca do materiałów o najwyższych parametrach pochłaniania dźwięku.
 Produkty Ecophon w 70% pochodzą ze stłuczki szklanej oraz odpadowej wełny 
szklanej. Pozostałe 30% to nowe szkło wyprodukowane z surowców naturalnych 
takich jak piasek kwarcowy i węglan sodu.

Kruszywo EcoDrain™ wykorzystuje się w charakterze warstwy odwadniającej przed zasypaniem składowiska odpadów 
nienadających się do recyklingu, takich jak płyty gipsowe, wełna szklana, wełna mineralna i popiół ze spalania biopaliw. 
Wytrzymałość mechaniczna EcoDrain gwarantuje trwałość właściwości drenażowych kruszywa. Warstwę odwadniającą 
pokrywa geowłóknia, a następnie warstwa gliny, którą obsiewa się nasionami mieszanych gatunków roślin polnych.
 Konwencjonalne warstwy drenażowe wykonuje się zazwyczaj z naturalnego kruszywa i żwiru, którego eksploatacja w 
kopalniach okrywkowych i kamieniolomach ma negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
 Żwir jest również znacznie cięższy od EcoDrain, co wpływa na większe zużycie paliwa w trakcie transport na składowisko.

W bliżej lub dalszej przyszłości 
producenci materiałów budowla-
nych będą musieli przejąć odpo-
wiedzialność za recykling zużytych 
lub niewykorzystanych produktów. 
Drewno, metal i szkło to przykłady 
materiałów stosunkowo łatwo pod-
dających się przetworzeniu. Pozo-
stałe, takie jak płyty gipsowe, wełna 
mineralna i cała gama materiałów 
kompozytowych stosowanych do 
budowy i wykańczania ścian, sufi-
tów i posadzek stanowią w tym 
względzie większy problem.

Wełna szklana nadaje się do 
recyklingu

Firma Ecophon, producent i dostaw-
ca sufitowych i ściennych systemów 
dźwiękochłonnych, przeciera szla-
ki w dziedzinie recyklingu wełny 
szklanej. Pył powstający w wyni-
ku cięcia, szlifowania i frezowa-
nia płyt w procesie produkcyjnym 
wykorzystywany jest do produkcji 
kruszywa EcoDrain™. Dzięki temu 
odpady produkcyjne nie trafiają na 
wysypisko, lecz znajdują użyteczne 
zastosowanie. Produkt kompreso-
wany jest do 1/7 pierwotnej objęto-

ści wełny szklanej, co niezależnie 
od innych zalet znacznie ułatwia 
jego transport. 

Kruszywo jako zasypka 
drenarska

Kruszywo EcoDrain wytwarzane z 
poprodukcyjnego pyłu szklanego z 
zakładów produkcyjnych 

Ecophon można stosować w cha-
rakterze zasypki drenarskiej przy 
układaniu systemów drenażowych 
i melioracyjnych, warstw stabili-
zacyjno-odsączających i odprowa-
dzających gazy na składowiskach 
odpadów, a także jako warstwa 
retencyjna przy zakładaniu terenów 
zielonych. Właściwości odwadnia-
jące produktu okazały się tak dobre, 
że przewiduje się poszerzenie listy 
jego zastosowań.

Recykling całych sufitów 
akustycznych

W dłuższej perspektywie nowa 
technologia pozwoli wyelimino-
wać pojawiający się w następstwie 
rozbiórki lub remontu budynków 
problem utylizacji zużytych elemen-

EcoDrain™ – nowy produkt z 
przetworzonych odpadów

Fot.: Nicklas Rudfell Fot.: Bertil Hagberg

tów z wełny szklanej. Dzięki jej 
wykorzystaniu za dwadzieścia lat 
prawdopodobnie możliwe będzie 
ponowne przetworzenie obecnie 

instalowanych sufitów z wełny 
szklanej.
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Nasz magazyn poświęcony jest zagadnieniom związanym ze zrównoważonym 
projektowaniem środowiska wewnętrznego budynków. Naszym celem jest popularyzacja 
wiedzy na temat optymalnych parametrów funkcjonalnych i estetycznych pomieszczeń w 
kontekście dobrego samopoczucia i efektywności przebywających w nich osób. 

Środowisko wewnętrzne budynków powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu ich 
użytkowników, zwłaszcza dzieci, dla których akustyka pomieszczeń ma istotne znaczenie 
w procesie komunikacji, nauki języka i rozumienia mowy, a co za tym idzie, ma wpływ na 
sukcesy na kolejnych etapach życia.

Chcemy podzielić się z czytelnikami wiedzą i wskazówkami, które ułatwią podjęcie właściwych 
decyzji podczas projektowania wnętrz biurowych, pomieszczeń szkolnych i szpitalnych, hal 
produkcyjnych, restauracji oraz innych miejsc, gdzie przebywają, pracują i komunikują się 
ludzie.

Bezpłatnej subskrypcji magazynu ECO – For Sustainable Design można dokonać poprzez 
zarejestrowanie się na stronie www.ecophon.com/eco. Jeśli znają Państwo osoby, 
które mogłyby być zainteresowane lekturą naszego magazynu, warto zachęcić je do 
subskrybowania magazynu lub samodzielnie podać ich dane. Z subskrypcji można 
zrezygnować w dowolnym momencie.

Osoby zainteresowane zawartością trzech wcześniejszych numerów magazynu Eco – For 
Sustainable Design zapraszamy na stronę www.ecophon.com, gdzie można przeczytać lub 
pobrać w postaci plików PDF zamieszczone w nich artykuły.

Wszyscy czytają 
ECO – For Sustainable Design

www.ecophon.com/eco


