ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE REHAU
Sposób na spokojną pracę

e
4x lepsz
ianie
p o ch ł a n
dź więku

2

SPIS TREŚCI
Rozwiązania akustyczne REHAU
Większa wydajność pracowników dzięki meblom akustycznym

5

Elementy tłumiące dźwięki
Akustyka w otwartych przestrzeniach biurowych z rozwiązaniami
akustycznymi REHAU i bez nich

6

Referencje
Obiekty referencyjne RAUVOLET acoustic-line

8

Rozwiązania akustyczne dla mebli
RAUVOLET acoustic-line & RAUWORKS

13

Systemy akustycznych ścianek działowych
RAUWORKS screen & RAUWORKS partition

17

3

4

2

1

3

ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE REHAU

Większa wydajność pracowników dzięki meblom akustycznym
Liczne badania niejednokrotnie dowiodły, ża hałas jest szkodliwy dla zdrowia.
Bezpośredni wpływ na kondycję i produktywność pracowników ma również
codzienny hałas w biurze. Nie tylko zmniejsza on wydajność pracujących, ale
też sprawia, że stają się oni bardziej podatni na stres.
Rozwiązania akustyczne REHAU umożliwiają pochłanianie dźwięków już w miejscu ich powstania, a jednocześnie zapobiegają ich rozprzestrzenianiu.

Przeciętny człowiek spędza w pracy około 1/3
życia. Typowy dzień w biurze: w pobliżu pomrukuje
drukarka, na biurku po prawej dzwoni komórka,
a kolega po lewej rozmawia z kimś przez telefon.
W otwartych przestrzeniach biurowych hałas stanowi jedno z najczęstszych źródeł stresu.
Hałas jest zatem nie tylko nieprzyjemny: wywiera
także negatywny wpływ na kondycję psychiczną
pracowników i może obniżać ich wydajność nawet
o 20%.
Biorąc pod uwagę, że koszty personalne stanowią
ok. 80% wszystkich kosztów przedsiębiorstwa,
sytuacja ta prowadzi do znacznych strat gospodarczych, na które żadna firma nie może sobie
pozwolić.

Wniosek wydaje się być oczywisty: we współczesnej architekturze betonu i szkła dobra akustyka
wnętrza odgrywa coraz większą rolę.
Odpowiednia instalacja mebli akustycznych znacznie przyczynia się do poprawienia komfortu pracy,
zmniejsza stres i pozytywnie wpływa na wydajność
pracowników.
Za pomocą rozwiązań akustycznych REHAU oferuje
całą paletę rewolucyjnych produktów: skuteczne
i atrakcyjne wizualnie rozwiązania dla indywidualnej
aranżacji akustycznej biura działające w bezpośrednim otoczeniu pracownika, przez co są bardziej
efektywne niż dotychczasowe produkty dostępne
na rynku.

1 RAUVOLET acoustic-line
		System żaluzji meblowych
2 RAUWORKS front
		Wielofunkcyjny front podnoszony

RAUWORKS screen
		Ścianki działowe i ekrany pochłaniające dźwiek
3

4 RAUWORKS partition
		Systemy ścian przesuwnych
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Standardowe rozwiązania

60%

Do
pracowników przyznaje,
że hałas w dużych przestrzeniach biurowych jest dla nich źródłem stresu 1

20%

Do
spadku aktywności
pracowników spowodowane jest wadliwą
akustyką pomieszczenia 2

2,5 cm
Źródło: Narodowe Duńskie Centrum Badań nad Środowiskiem Pracy
Źródło: Forum Office Acoustics / Auditory Valley
3
Źródło: Porównanie właściwości absorbcyjnych dla systemu o przekroju 0,2 mm oraz RAUWORKS 0,8 mm
4
Źródło: C. Rothe: „Arbeitsschutz von A-Z”
1
2

Rozwiązania REHAU

ELEMENT Y MEBLI POCHŁ ANIAJĄCE DŹWIĘK

4x

Do
lepsze pochłanianie dźwięku
w najbliższym otoczeniu pracowników 3

Większa wydajność
zapewnia lepsze wyniki pracy 4

1

RAUWORKS screen w porówaniu
do tradycyjnych systemów ścian przesuwnych bez rozwiązań akustycznych:
1 szerokość 5,5 cm zwiększa właściwości absorbcyjne
2 wysokość 70 cm zwiększa ekranowanie dźwięku
2

OBIEK T Y REFERENCYJNE

Obiekt referencyjny:
Inwestor
Koncepcja
Projekt wnętrz
Produkt

Deutsche Bahn Silver Tower, Frankfurt, Niemcy
DB Services Immobilien GmbH, DB Systel GmbH
Quickborner Team
Schneider + Schumacher
RAUVOLET acoustic-line

Fotografie dzięki uprzejmości Kinnarps

9

OBIEK T Y REFERENCYJNE

Obiekt referencyjny
Inwestor
Koncepcja
Projekt wnętrz
Produkt

Vodafone Campus, Düsseldorf, Niemcy
Vodafone GmbH
Quickborner Team
HPP Architekten
RAUVOLET acoustic-line

Fotografie dzięki uprzejmości: © Sedus / Reinhard Schwederski
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ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE DLA MEBLI
RAUVOLET acoustic-line & RAUWORKS front

Za pomocą wyjątkowego systemu żaluzji RAUVOLET acoustic-line i innowacyjnych
frontów podnoszonych RAUWORKS front, REHAU przedstawia dwie nowoczesne
alternatywy dla klasycznych szafek.

W obydwu rozwiązaniach front szafki przyjmuje
dwie funkcje: absorbuje dźwięk oraz stanowi
powierzchnię idealną do prezentacji. W ten sposób
powstaje funkcjonalny mebel, który zapewnia nie
tylko miejsce do przechowywania.
Rezygnacja z tradycyjnych mebli z drzwiami
skrzydłowymi na rzecz żaluzji RAUVOLET umożliwia

optymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia, spełniając jednocześnie wymagania normy
DIN 4543.
Uzyskane w ten sposób 20% więcej przestrzeni
przyczynia się do znacznej redukcji kosztów budowy
i eksploatacji powierzchni biurowych.

Opatentowany system 1 RAUVOLET acoustic-line
to wydajny absorber szerokozakresowy. Jako jedyny
w swojej klasie działa liniowo, co oznacza, że jest
skuteczny zarówno w zakresie wysokich, jak i niskich
częstotliwości
Klasa pochłaniania dźwięku B (αw = 0,8)

Wygodny, bezstopniowy mechanizm do zmian
wysokości 2. frontów podnoszonych RAUWORKS
front umożliwia szybką akustyczną i wizualną
ochronę pracownika, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Pozwala to również na dowolny podział
miejsca w otwartych przestrzeniach biurowych.
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WIELOFUNKCYJNY FRONT PODNOSZONY
RAUWORKS front

RAUWORKS front
Klasyczny wariant akustyczny
Front obity wysokiej jakości tkaniną akustyczną
w razie potrzeby chroni pracownika doskonale
pochłaniając dźwięk lub spełnia funkcję tablicy
korkowej podczas spotkań służbowych.

RAUWORKS front
Wariant z funkcją whiteboard
Oprócz tylnej konstrukcji o właściwościach tłumiacych dźwięk, front posiada funkcję whiteboard,
która może posłużyć do robienia spontanicznych
notatek lub jako tablica prezentacyjna.

Kolory standardowe
Inne kolory dostępne na zapytanie
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Obydwa rozwiązania RAUWORKS front wyposażone
są w tylną konstrukcję o właściwościach tłumiących
dźwięk.

POCHŁ ANIANIE DŹWIĘKU NA FRONCIE MEBL A

ŻALUZJE MEBLOWE
RAUVOLET acoustic-line

RAUVOLET acoustic-line
Żaluzje znacznie poprawiają akustykę wnętrza, nie
zajmując jednocześnie dodatkowego miejsca.

Nagrody
Żaluzje RAUVOLET acoustic-line wyróżniono licznymi
nagrodami za atrakcyjne i nowoczesne wzornictwo.

RAUVOLET acoustic-line składa się z profili
o specjalnym przekroju, perforowanych na całej
długości, oraz efektywnego systemu wewnątrz
profilu komorowego.
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SYSTEMY AKUSTYCZNYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
RAUWORKS screen & RAUWORKS partition

RAUWORKS to rodzina rewolucyjnych systemów akustycznych ścianek działowych
REHAU, które mają znaczącą przewagę nad podobnymi produktami w aż dwóch
różnych wymiarach.

Specjalna, pogrubiona konstrukcja systemu
z jednej strony skuteczne pochłania dźwięki
w bezpośrednim otoczeniu pracownika, z drugiej
natomiast zapobiega ich rozprzestrzenianiu się
w przypadku podwójnych stanowisk pracy poprzez
zalecaną wysokość 70 cm.
W ten sposób RAUWORKS stanowi dużo lepsze
rozwiązanie akustyczne niż inne mniejsze i cieńsze
systemy.

Dowolna adaptacja miejsca pracy pod względem
akustycznym oraz wizualnym, w tym możliwość
indywidualnego wyboru koloru lub wzoru ścianki
sprawiają, że system zapewnia niezbędny spokój
i staje się nieodłącznym elementem każdego biura.

Niezawodny 1 system ekranów akustycznych
RAUWORKS screen został opracowany z myślą
o podwójnych stanowiskach pracy. Wyróżniają go
ścianki do indywidualnego regulowania w zależności od potrzeb współpracowników - opuszczone
pozwalają na swobodną komunikację, a podniesione
umożliwiają pracę w skupieniu.
Klasa pochłaniania dźwięku B (αw= 0,8)

System akustycznych ścianek działowych
RAUWORKS partition pozwala na dowolne
kształtowanie przestrzeni biurowych,
poprawiając przy tym znacznie warunki
akustyczne danego pomieszczenia. Zarówno
ustawiony pojedynczo, jak i w systemie RAUWORKS partition szybko zapewni prywatną,
atrakcyjną wizualnie przestrzeń do pracy.
Klasa pochłaniania dźwięku B (αw = 0,8)
2.
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EKRANY AKUSTYCZNE
RAUWORKS screen

RAUWORKS split screen
Wyjątkowy: ruchome ekrany
pozwolą na szybkie przejście
pomiędzy komunikacją a koncentracją - w zależności od potrzeby.

ualnie
Indy wid na
a
regulow
ść
w y s o ko

RAUWORKS fixed screen
Klasyczny: przymocowany na
stałe do biurka ekran idealnie
sprawdzi się przy dużych wyzwaniach akustycznych, np. w Call
Center.

RAUWORKS lift screen
Niezależny: wystarczy wciśnięcie
guzika, by wyregulować wysokość
za pomocą zintegrowanego napędu
elektrycznego.
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AKUSTYCZNE ŚCIANKI DZIAŁOWE
RAUWORKS partition

RAUWORKS partition
na nóżkach
Niezachwialny: dzięki stabilnym nóżkom ścianka
stanowi pewną ochronę przed biurowym gwarem.

RAUWORKS partition
na kółkach
Mobilny: szybki sposób na ustawienie ścianki
w miejscu, gdzie ochrona akustyczna i wizualna jest w danym momencie niezbędna.

RAUWORKS partition
składany
Elastyczny: dzieki różnym możliwościom
ustawienia ścianki pozwalają na dowolne
kształtowanie przestrzeni biurowej.

Kolory standardowe
Inne kolory dostępne na zapytanie
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Zawsze jesteśmy w pobliżu.
Sprawdź na:
www.rehau.pl/meble
Szczegółowe informacje znajdziesz
również u naszego najbliższego przedstawiciela!

REHAU Sp. z o. o.
Baranowo, ul. Poznańska 1A
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
Zmiany techniczne zastrzeżone.
B41701 04.2016

