


 Nasza firma posiada 100% Polski Kapitał ale jest częścią międzynarodowej grupy, która zajmuje się produkcją i dystrybucją paneli
akustycznych Tockky. Nasze międzynarodowe doświadczenie skutkowało rozpoczęciem współpracy z producentami paneli akustycznych na

całym świecie którzy stawiają na jakość, innowacyjność, ekologię i unikalne wzornictwo!

Marka Acoustic4you zajmuje się dystrybucją paneli akustycznych wykonanych z PET,  MDF,  drewna, sklejki i korka. Mamy również tynki
akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne.  Oprócz calej gamy produktów używanych w akustyce znajdziecie Państwo w naszej ofercie elementy

drewniane takie jak schody, balustrady,  pochwyty, kratki, okładziny ścienne i podłogowe, listwy przypodłogowe i sufitowe. Dzięki współpracy 
z Włoskimi partnerami nasza oferta poszerzyła się również o całą gamę produktów służących do wykonania hydroizolacji, nawierzchni

sportowych, renowacji budynków jak również do wykonania drogowych ekranów akustycznych.  Możemy również wyposażyć Państwa biura w
meble Włoskiego producenta komponujace się z akustycznym wykończeniem. Dzięki współpracy z producentami klatek faradaya, materiałów

ekranujących i sprzętu chroniącego przed  inwigilacją jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa bezpieczne pokoje do prowadzenia poufnych
rozmów jak i zwykłe pokoje do ćwiczeń jogi. 

Bazując na doświadczeniu naszej firmy w USA  prowadzimy sprzedaż na terenie  Polski  i całej Europy. Naszymi odbiorcami są między innymi
takie korporacje jak WeWork, Amazon, Google oraz WalMart. Dzięki licznym realizacjom mamy w swojej ofercie również usługi montażu.
Montaż wykonują zaufane i fachowe przedsiebiorstwa które mają wieloletnie doświadczenie na rynku. Każdego klienta możemy również

wspomóc na procesie projektowania przekazując modele 2D oraz 3D, wykonaniem wizualizacji i ściśle wspólpracując z architektami. Jeżeli
jesteście Państwo dopiero na etapie planowania inwestycji możemy również wykonać kompleksowy projekt z pomocą architektów zajmujących

się dziedziną akustyki od wielu lat. 





Popraw samopoczucie i oszczędzaj energię. Celem systemu klimatyzacji jest
zagwarantowanie najlepszego poziomu komfortu o najniższym poziomie

zanieczyszczenia i zużycia energii. Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie 
są idealnymi rozwiązaniami dla osiągnięcia obu celów. Climacustic łączy

pozytywne cechy systemów radiacyjnych z właściwościami panelu wygłuszającego.
Pojedyncza  i skuteczna odpowiedź na wszystkie współczesne potrzeby.

System Climacustic został przetestowany i certyfikowany przez Rhoss R&D Lab
zaawansowane labolatorium do testowania systemów radiacyjnych w Europie.

Utworzone we współpracy z Instytutem Fizyki Technicznej Uniwersytetu w Padwie
naukowcy z Rhoss w kontakcie ze światem naukowym i uniwersyteckim, stale

poprawiają wydajność i osiągają nowe cele w zakresie oszczędzania energii.

4akustik to najbardziej innowacyjny i skuteczny produkt tłumiący dźwięk  sufitów,
ścian i ścianek działowych dostępny obecnie na rynku. Jego innowacyjne funkcje

oparte są na sprawdzonej technologi.  System pasków zapewnia precyzyjne łączenie.
Wybór jednego z czterech różnych wykończeń zapewnia elegancki wygląd. 4akustik 
to zaawansowane rozwiazanie do pomieszczeń publicznych, obiektów sportowych,

restauracji, hoteli oraz środowisk pracy i domu. Potrzeba absolutnego komfortu
akustycznego i atrakcyjnego wyglądu doprowadziła również do opracowania

dźwiękoszczelnych ścian działowych Akustikwall. Dostępne w czterech rodzajach
perforacji i frezowania w celu uzyskania najlepszego tłumienia dźwięku w całym

zakresie częstotliwości. Estetyczne wykończenie w kilku kolorach standardowych.
Wykończenie paneli w szerokiej gamie kolorów tylko na indywidualne zamówienie. 

Letwood, stworzony we współpracy z Samerem Chalfounem, miedzynarodowym
projektantem  jest oryginalną koncepcją łączącą innowacyjne wzornictwo wnętrz 
z najwyższą jakością akustyki. Jest wyjątkowy zarówno pod względem wizualnym

jak i akustycznym. Zaprojektowny zarówno do ścian jak i sufitów, Letwood zapewnia
niezliczone rozwiazania wizualne ze względu na swój kwadratowy format (60x60)
system modułowy i wymienne elementy. Frezowane wzory sa dostępne w czterech

róznych wersjach dla szerokiej gamy stylów dekoracyjnych - od minimalistycznego
szyku po bardziej wymagające i  swobodne projekty.  Materiał  dla architektów 
i projektantów poszukujacych innowacyjnych pomysłów na wyjątkowe wnętrza.

Idealny produkt dla wysokiej klasy wzornictwa, jakości akustycznej i komfortowych
dekoracji: Znakomity do wystroju wnętrz każdej przestrzeni publicznej, barów,

klubów, sklepów, biur jak i do domów.



Ten typ jest najbardziej odpowiedni do zastosowań 
na zakrzywionych kształtach generowanych przez

tworzenie lekkiego kąta między każdą listwą.
Frezowanie 4 mm sprawia, że kąt jest mniej widoczny,

co daje wrażenie zakrzywionej linii zamiast szeregu
segmentów. Wywiercony procent wynosi 7,5%.

Duża liczba otworów z tyłu w połączeniu z tym
frezowaniem (3 mm) tworzy szczególną płaską krzywą

pochłaniania, co daje bardzo równomierny efekt
akustyczny w całym zakresie częstotliwości.

Wywiercony procent wynosi 12%.

 System dźwiękochłonny w harmonii z każdą przestrzenią. System dźwiękochłonny do stosowania na ścianach i sufitach, składający się z listew
MDF melaminowanych, lakierowanych lub fornirowanych. Wysokie poziomy wydajności osiągane są dzięki badaniom nad teorią rezonatorów

Helmholtza i rozpraszania dźwięku za pomocą porowatych tekstur. 4akustik łączy w sobie doskonałe właściwości dźwiękochłonne 
z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Panel, w wersji z certyfikatem CE, sklasyfikowany jako "B-s1,d0"; ze względu 

na swoją reakcję na ogień, odpowiada również bardzo wymagającej japońskiej normie "F4 star"; w odniesieniu do bardzo niskiej zawartości
formaldehydu, zgodnie z parametrami JIS. 4akustik przyczynia się do spełnienia warunków wstępnych i uznania w ramach LEED®. 4akustik jest

również dostępny w wersji bez certyfikatu reakcji na ogień oraz z emisją formaldehydu klasy E1.

4akustik



Bardzo wąskie frezowanie nadaje pokryciu szczególną
elegancję. Jednocześnie umożliwia ułożenie 
na przemian paneli odbijających z panelami

pochłaniającymi dźwięk, bez zauważalnej różnicy
estetycznej. Wywiercony procent wynosi 7%.

Najcieńsze frezowanie w tym zakresie jest prawie
niewidoczne z pewnej odległości, co poprawia wygląd

wykończenia drewnianego. Pozwala to stosowanie
 na przemian paneli odbijających z panelami
dźwiękochłonnymi, bez zauważalnej różnicy

estetycznej. Wywiercony procent wynosi 4,7%.

Podobnie jak w przypadku 14/2, bardzo wąskie
frezowanie nadaje pokryciu szczególną elegancję.
Jednocześnie umożliwia stosowanie na przemian

paneli bez ponownego wiercenia, a tym samym
odbijające, z panelami pochłaniającymi dźwięk,

bez zauważalnej różnicy estetycznej. Wywiercony
procent wynosi 6%.

4akustik 7/1
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Nadaje się do wnętrz wymagających pewnego
formalnego rygoru, zachowując jednocześnie bardzo

wyraźnepoczucie charakteru. Wywierconyprocent
wynosi 4,7% -a, 5,1% -b, 4,9% -c.

Specjalna konstrukcja panelu oznacza, że można 
go ustawić całkowicie losowo, aby za każdym razem

uzyskać inny i oryginalny efekt estetyczny.
Wywiercony procent wynosi 6,4%.

 Projekt zajmuje nieskończone formy. Zaprojektowany dla zarówno ścian jak i sufitów, Letwood jest oryginalną
koncepcją łączącą innowacyjność aranżacji wnętrz i najwyższej jakości akustyki dla wystroju wnętrz unikalnych
zarówno wizualnie, jak i akustycznie. Letwood zapewnia niezliczone rozwiązania ze względu na jego kwadratowy

format (60x60 cm), system modułowy i wymienne elementy. Frezowane wzory są dostępny w czterech różnych
wersjach dla szerokiej gamy stylów dekoracyjnych. Za materiał stymulujący dla architektów i projektantów
pomaga w szukaniu innowacyjnych pomysłów na wyjątkowe wnętrza. Perfekcyjny produkt wysokiej jakości

akustycznej i dekoracyjnych: idealne do poczekalni na lotniskach, foyery hotelowe, budynków publicznych, bary,
kluby i sklepy. Zewnętrzna powierzchnia jest dostępna w certyfikacie CE, klasa reakcji na ogień B-s1, d0 materiał

zgodny z aktualnym Eurokodami na materiały budowlane.

Letwood



Rozmiar otworów może bardzo dobrze współpracować
zarówno ze średnimi, jak i wysokimi częstotliwościami,

dzięki czemu ten panel jest szczególnie odpowiedni 
do przestrzeni używanych do przemawiania.

Wywiercony procent wynosi 6,3%.

Idealne rozwiązanie estetyczne, aby wydobyć jasność
akustyczną zapewnianą przez przestrzenie o dużych
powierzchniach. Wywiercony procent wynosi 2,3%.

To uniwersalne rozwiązanie, które można uniwersalnie dostosować. Dwa rozmiary, trzy indywidualne metody montażu, wiele wzorów otworów 
perforowanych oraz szeroka gama wykończeń powierzchni sprawiają, że panele modułowe 60x60/120 doskonale nadają się do wszystkich 

projektów architektonicznych i praktycznych zastosowań.  Sufity i ściany posiadają szereg funkcji 
zapewniających większy komfort i praktyczność w budynku. Elastyczne panele modułowe 60x60/120 pomagają rozwiązać niepokojące 

problemy związane z hałasem, które występują w środowiskach takich jak biura, przestrzenie publiczne lub sale lekcyjne, ponieważ można je 
łatwo dostosować do wszystkich układów i wymagań. Zewnętrzna okładzina powierzchniowa jest dostępna w certyfikowanym przez CE 

materiale klasy reakcji na ogień Bs1,d0, zgodnym z aktualnymi Eurokodami dla materiałów budowlanych. Panele 
wyposażone są w otwory w prostych rzędach, natomiast otwory w listwach są rozłożone. Tylko listwa P8 1. 2a ma otwory wyrównane. Numer 

następujący po "P"; w nazwie produktu wskazuje odległość pomiędzy otworami. Druga liczba oznacza średnicę. Litera
"a"; oznacza, że otwory są wyrównane, a litera "s";, że są one rozłożone.

4for



Zasadniczo płaskie widmo absorpcyjne dla wszystkich
częstotliwości daje architektom dużą swobodę

korygowania wad akustycznych dowolnej przestrzeni.
Wywiercony procent wynosi 7,1%.

W pomieszczeniach, w których używane jest wiele
tkanin i zasłon, które bardzo dobrze pochłaniają

wysokie częstotliwości, ten szczególny rodzaj otworu
jest absolutnie idealny. Wywiercony procent wynosi

0,6%.

Skuteczne i eleganckie rozwiązanie techniczne 
z bardzo gęstym, ale dyskretnym wierceniem,
odpowiednie dla najbardziej wyrafinowanych
ustawień. Wywiercony procent wynosi 1,6%.

4for - P8-1,2 - Microfor



Otwory o prawie niezauważalnej średnicy,
rozmieszczone zaledwie kilka milimetrów od siebie,

tworzą „skórę” o ciągłym wyglądzie, oferując
jednocześnie skuteczną barierę dla dźwięku.

Wywiercony procent wynosi 1,6%.

BUDOWA I WYMIARY PANELI
4for - P16-3a/P16-3s 4for - P16-5a/P16-5s 4for - P32-a/P32-s

4for - P32-10a/P32-10s 4for - P8-1,2a/P8-1,2s - Microfor Nanofor



Bardzo wąskie frezowanie nadaje systemowi szczególną elegancję. Jednocześnie umożliwia stosowanie na przemian paneli
odbijających z panelami dźwiękochłonnymi, bez zauważalnej różnicy estetycznej. Krzywe dla obszaru pochłaniania dźwięku dla

pojedynczego elementu o wymiarach 60 x 120 cm (0,72 m²). W przypadku pojedynczych paneli, wyniki wyrażone są w m2
równoważnej powierzchni chłonnej. Na przykład, jeśli przy 1000 Hz wartość krzywej jest równa 0,75 m², oznacza to, że przy tej

częstotliwości panel pochłania równowartość 0,75 m² doskonale dźwiękoszczelnego materiału (tj. Przy alfa = 1)

W pomieszczeniach, w których stosuje się wiele tkanin i zasłon, które bardzo dobrze pochłaniają wysokie częstotliwości,
ten szczególny rodzaj otworu jest absolutnie idealny. Krzywe dla obszaru pochłaniania dźwięku dla pojedynczego elementu 

o wymiarach 60 x 120 cm (0,72 m²). W przypadku pojedynczych paneli wyniki są wyrażone w m² równoważnej
powierzchni pochłaniającej. Na przykład, jeśli przy 1000 Hz wartość krzywej jest równa 0,75 m², oznacza to, że przy tej
częstotliwości panel pochłania równowartość 0,75 m² doskonale dźwiękoszczelnego materiału (tj. Z wartością alfa = 1).

Passepartout
Pełna swoboda instalacji. Modułowy system składający się z paneli o różnych rozmiarach i rodzajach

wiercenia lub frezowania. Ułatwia organizowanie przestrzeni między panelami bez żadnych ograniczeń
związanych z wielkością, a także zapewnia odpowiednie rozmieszczenie i łatwy dostęp zarówno 

do paneli dźwiękochłonnych jak i do instalacji, niezależnie od ich rodzaju i formy. Panele 
są indywidualnie podwieszane za pomocą linek, a karabinki umożliwiają łatwą kontrolę. Wysoka jakość

pochłaniania dźwieku zapewnia doskonałe wartości pogłosu, a różnorodność typów i wykończeń
pozwala na dostosowanie systemu do wszelkich wymagań technicznych i estetycznych.



MYFLAG
Zapobieganie pogłosowi architektonicznemu. Myflag to system zawieszonych na suficie pionowych

skrzydeł, tworzących koncepcyjną estetykę o określonej konfiguracji, która pomaga zmniejszyć pogłos.
Wielkość i rozstaw skrzydeł obliczany jest każdorazowo według charakterystyki architektonicznej

pomieszczenia, nie wpływając na ogólne wymiary pomieszczenia i nie utrudniając dostępu 
do istniejących urządzeń technicznych.

Nowe perspektywy pochłaniania dźwięku. Modułowy system podwieszany o wysokiej absorpcji dźwięku,
zaprojektowany w celu poprawy akustyki każdego wnętrza, nawet w sytuacjach, w których ograniczenia

architektoniczne uniemożliwiają pracę bezpośrednio na ścianie lub suficie. Szereg czterech rodzajów
paneli, o różnych gęstościach rowkowania i perforacji z tyłu, oferujących różnorodność możliwych

zastosowań o doskonałej absorpcji dźwięku. Panele instaluje się poprzez przymocowanie do stalowych
kabli przymocowanych do sufitu za pomocą łatwego w użyciu sprzętu. 

Tył paneli pokryty jest warstwą pochłaniającą dźwięk z czarnej włókniny.

ISLE

CLOUD
Przyjemna i komfortowa atmosfera. System podwieszanych paneli w zakresie nieokreślonych 

i konfigurowalnych kształtów. Podstawowa, zakrzywiona forma, wyskalowana w trzech różnych
rozmiarach, pozwala dowolnie zaaranżować sufit, tworząc dowolną liczbę różnych konfiguracji.

 Opcja dostosowywania kształtów dodaje dodatkowy wymiar zainteresowania, umożliwiając tworzenie
„własnego nieba”. W razie potrzeby można wiercić otwory na światła, filtry i inne akcesoria na życzenie
klienta. Warstwa z włókna poliestrowego lub wełny mineralnej, umieszczona nad panelem, uzupełnia
system, zapewniając wysoki poziom pochłaniania dźwięku.



Elastyczny skład, elastyczne zastosowanie. Modułowe rozwiązanie w postaci cienkich paneli
umieszczonych między drobnymi profilami aluminiowymi, które można wyposażyć w pełną gamę

skoordynowanych akcesoriów. Prosta modułowa konstrukcja Stillwall zapewnia bardzo elastyczne
rozwiązania dla szerokiego zakresu aplikacji. Może być stosowany do tworzenia przegród, elementów

wyposażenia lub technicznych barier akustycznych w przestrzeni, w której jest zainstalowany.
Satynowane profile aluminiowe są przeznaczone do mocowania skoordynowanych półek

 i pojemników do przechowywania. Panel posiada certyfikat WE - wersja sklasyfikowana jako „B-s1, d0”
ze względu na swoją reakcję na ogień, odpowiada również bardzo wymagającemu japońskiemu

standardowi „star F4” w odniesieniu do jego wyjątkowo niskiej zawartości formaldehydu, zgodnie 
z parametrami JIS. Ten sam produkt jest również dostępny w wersji bez certyfikatu reakcji na ogień

oraz z emisją formaldehydu klasy E1

EASYACCESS
Pełna dostępność do wszystkich systemów. Modułowy system do dźwiękochłonnych sufitów

podwieszanych. Easyaccess zaspokaja potrzebę łatwej kontroli sufitów podwieszanych i utrzymanie
instalacji technicznych i systemów ukrytych nad nimi. System profili pozwala personelowi

technicznemu otworzyć dowolną część sufitu  z zachowaniem absolutnego bezpieczeństwa i bez
żadnego ryzyka uszkodzenia lub zmiany w jakikolwiek sposób. Po otwarciu każdy pojedynczy panel

pozostaje przymocowany do konstrukcji, a panel jest wymieniany po prostu przez obrócenie go  
w górę. Aluminiowy profil na zawiasach zapewnia, że po zmianie położenia panelu nie pojawi się żadna

nieregularność wizualna ani inna usterka

STILLWALL

Wyjątkowa wydajność akustyczna i estetyczna. Modułowy system składający się z paneli w trzech
różnych rozmiarach i licznych rodzajów wiercenia lub frezowania. Różne kąty pozwalają stworzyć

unikalną kompozycję, wpływając na wydajność akustyczną odpowiednią mieszanką dźwiękochłonnych
i odbijających dźwięk paneli. Poprzez wstawienie odpowiedniego oświetlenia za panelami lub użycie

ukośnego oświetlenia, aby stworzyć grę cieni, dzięki czemu powstaje dodatkowy punkt estetyczny
wzbudzający zainteresowanie. Szczególnie odpowiedni do audytoriów i sali konferencyjnych, Mywall
jest idealny do wszystkich przestrzeni, w których długie, płaskie powierzchnie wymagają rozwiązań,

które zapewniają poczucie ruchu i indywidualnych kształtów

MYWALL



Jedyny promienny i dźwiękochłonny moduł z włókna drzewnego. Pojedynczy produkt, który pozwoli
zaoszczędzić energię i zwiększyć żywotność każdej przestrzeni: przez cały rok, pod każdym względem.

Panel dźwiękochłonny. Wykonany z płyty MDF z wykończeniem melaminowym lub lakierowanym
proszkowo. Dystrybucja płynu przenoszącego ciepło. Składa się z rury PeRT z barierą tlenową 8 mm,

wewnątrz której krąży płyn. Blacha aluminiowa. Zapewnia równomierny rozkład temperatury 
na powierzchni modułu. Warstwa uszczelniająca. Aby zapobiec rozpraszaniu promieniowanego ciepła,

panel MDF jest sprzężony z warstwą izolacyjną z polistyrenu lub wełny mineralnej. Dobre efekty
akustyczne. Climacustic poprawia jakość akustyczną przestrzeni, zapewniając wysoki komfort,

skutecznie rozwiązując problem zanieczyszczenia hałasem

CLIMACUSTIC

Zasadniczo płaskie widmo absorpcyjne dla
wszystkich częstotliwości daje architektom

dużą swobodę korygowania wad akustycznych
dowolnej przestrzeni.

Duża liczba otworów w połączeniu z tym
frezowaniem (3 mm) tworzy szczególną płaską

krzywą pochłaniania, co daje bardzo
równomierny efekt akustyczny w całym zakresie

częstotliwości.



Ten wykres pokazuje spadek ciśnienia w
szeregu połączonych paneli. Aby uniknąć

nadmiernego spadku ciśnienia,
maksymalna liczba paneli łączonych

szeregowo to 6 paneli o wymiarach 60 x 60
(lub 3 o wymiarach 60 x 120)

Ten wykres przedstawia właściwą wydajność
chłodzenia zgodnie z ΔT. Mierzone zgodnie z

normami UNI EN 14240.

Ten wykres pokazuje specyficzny strumień
cieplny przy użyciu metod porównywalnych z

normą UNI EN 14037. Wyraża on szybkość
ogrzewania na jednostkę powierzchni zgodnie

z ΔT.

Pojedyncze rozwiązanie, które spełnia wiele kryteriów. Niższe
koszty eksploatacji. Temperatura pracy funkcji ogrzewania

jest o około 30% niższa niż w przypadku tradycyjnego
systemu, co prowadzi do znacznych oszczędności energii. 

W przypadku korzystania z funkcji chłodzenia, temperatura
płynu jest o 40% wyższa niż w tradycyjnych systemach

klimatyzacyjnych, dzięki czemu zużywa on mniej energii
elektrycznej. Doskonałe wyniki długoterminowe. Płyta

dźwiękochłonna połączona jest z blachą aluminiową, która
zwiększa jej właściwości promieniujące, natomiast warstwa

izolacyjna zapobiega rozproszeniu ciepła w zimnie 
i nadmiernemu nagrzewaniu w lecie. Ograniczone prądy

powietrza. Minimalna różnica pomiędzy temperaturą
powierzchni płyty i otoczenia zapobiegania powstawaniu

uciążliwych i szkodliwych prądów powietrza, 
w przeciwieństwie do grzejników, klimatyzatorów 

czy systemów konwektorowych. Niezwykle równomierna
temperatura. Duża powierzchni promieniująca, temperatura

pracy i brak przepływów konwekcyjnych zapewniają
doskonałą dystrybucję ciepła w całej przestrzeni. Wyjątkowy

komfort akustyczny. Moduły klimatyczne sa owocem
doświadczeń i badań Grupy Fantoni. Poprawiają one jakość

akustyczną swojej przestrzeni i gwarantują wyjątkowe osiągi.
Zero konserwacji. Po zainstalowaniu i podłączeniu, moduły

nie wymagają żadnej konserwacji, wykończenia ani regulacji.
Są one również łatwe do usunięcia w przypadku, 

gdy jakiekolwiek układy elektryczne znajdujące się pod nimi
wymagają kontroli.



Wykończenie Kolory

Budowa




