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Stale rosnące wymagania w zakresie wydajności 
pracowników i coraz większe zagęszczenie 
środowiska pracy wynikające z ciągłego dążenia 
firm do redukcji kosztów powodują, że obciążenia 
fizyczne i psychiczne związane z pracą na kom-
puterze stały się elementem powodującym 
poważne problemy w procesie pracy. 

Z jednej strony potrzeba otwartości, przejrzystości 
i coraz większego zagęszczenia w wyniku 
elastycznego kształtowania przestrzeni, a z 
drugiej strony zmiana narzędzi wykorzystywa-
nych w pracy zakłóciły akustyczną równowagę, 
panującą niegdyś w przestrzeni biurowej.

W takich warunkach niemożliwa jest ani skon-
centrowana praca, ani niezakłócona komuni-
kacja. Z badań naukowych wynika, że czynniki 
powodujące obciążenia fizyczne i psychiczne 
prowadzą do obniżenia wydajności pracowników 
biurowych o ok. 25-30%. Dlatego niezwykle 
ważne jest, aby zarówno projektanci tworzący 
określone rozwiązania architektoniczne, jak i 
przedsiębiorstwa zlecające opracowanie pro-
jektów koncentrowały się na zapewnieniu 
kompleksowego komfortu w miejscu pracy.

We współczesnej architekturze stali i szkła po-
wierzchnie dźwiękochłonne proponowane przez 
wykonawców z reguły nie są wystarczające dla 
zapewnienia optymalnej akustyki wnętrza. Zatem 
aby dokonać podziału przestrzeni w sposób 
uwzględniający komfort akustyczny, konieczne 
jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych. 
Stosowane niegdyś akustyczne sufity podwies-
zane, służące z powodzeniem ograniczeniu fal 
dźwiękowych o niskiej częstotliwości, padają 

ofiarą współczesnych wymagań estetycznych. 
Dlatego też coraz istotniejszą rolę w określaniu 
parametrów akustycznych wnętrz zaczynają 
odgrywać meble służące organizacji przestrze-
ni. Pod względem ekranowania akustycznego, 
zmniejszenia poziomu dźwięków niepożądanych 
oraz ograniczenia czasu pogłosu idealnym 
rozwiązaniem dla projektanta akustyki wnętrz 
są żaluzje meblowe RAUVOLET acoustic-line 
firmy REHAU, pozwalające w szerokim zakresie 
określać parametry akustyczne pomieszczeń.

Efekt wywoływany przez perforowaną powierzchnię 
doskonale wpisuje się w estetyczne wymogi 
ducha współczesnej architektury. A mając na 
względzie pożądaną optymalizację powierz-
chni (zmniejszenie przestrzeni zajmowanej 
przez meble), przewaga żaluzji meblowych 
nad drzwiami skrzydłowymi jest oczywista.

W połączeniu z możliwościami rezonansowymi 
korpusu mebla system RAUVOLET acoustic-
line 12 umożliwia kondycjonowanie ok. 80% 
występującej energii akustycznej we wszystkich 
ocenianych pasmach jednej trzeciej oktawy. 
Dokładne rozmieszczenie elementów systemu
w trakcie prac projektowych zapew-
nia skuteczne zmniejszenie czasu pogłosu 
oraz poziomu niepożądanych dźwięków 
bezpośrednich w pomieszczeniu.

Wyniki pomiarów akustyki pomieszczeń, wy-
konywane w ramach projektów realizowanych 
przez nasze biuro projektowe, pokazują, że dzięki 
zastosowaniu żaluzji meblowych RAUVOLET 
acoustic-line możliwe jest spełnienie w pełnym 
zakresie całej palety założeń projektowych.
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red dot award:
product design 2006  
za wysoką jakość wzornictwa
www.red-dot.de

SYSTEM RAUVOLET ACOUSTIC-LINE PRZEKONUJE NIE TYLKO INNWACYJNYMI MOŻLIWOŚCIAMI 
EFEKTYWNEGO POCHŁANIANIA DŹWIĘKU, LECZ RÓWNIEŻ ATRAKCYJNYM I NOWOCZESNYM 
WZORNICTWEM. DOWODEM TEGO SĄ LICZNE NAGRODY, KTÓRYMI WYRÓŻNIONO SYSTEM ŻALUZJI 
MEBLOWYCH REHAU.

NAGRODY
WIELOKROTNIE NAGRADZANY  
SYSTEM RAUVOLET ACOUSTIC-LINE  

Interzum award 2005:
w kategorii „Wysoka jakość produktu“
www.interzum.de

„DESIGN PLUS“:
Nagroda na targach specjalistycznych   
material_vision
material-vision.messefrankfurt.com

Skorzystaj i Ty z zalet  

RAUVOLET acoustic-line - połączenia 

designu z dodatkowymi korzyściami!
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OBIEKTY REFERENCYJNE
RAUVOLET ACOUSTIC-LINE W PRAKTYCE 

W RÓŻNYCH OBIEKTACH REFERENCYJNYCH RAUVOLET ACOUSTIC-LINE  
UDOWADNIA SKUTECZNOŚĆ JEDYNĄ W SWOIM RODZAJU 

Infineon Technologies AG
Monachium

Eurohypo AG
Frankfurt nad Menem

Deutsche Bahn AG
Frankfurt nad Menem

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer 
Versicherungskonzepte mbH, Hamburg

Commerzbank International S.A. (CISAL Bank), 
Luksemburg

Fotos: Martela

W tym przypadku projektanci zdecydowali się 
na zastosowanie innowacyjnego systemu żaluzji 
meblowych REHAU, co pozwoliło stworzyć cichą  
i przyjazną atmosferę pracy.
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UCHO JEST JEDYNYM ORGANEM ZMYSŁÓW, PRACUJĄCYM 24 GODZINY NA DOBĘ.
CHOĆBY Z TEGO WZGLĘDU ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ.
ZMYSŁ SŁUCHU NIE POPRAWIA SIĘ!
A MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA HAŁASU OWSZEM.

RAUvOlET acoustic-line
Poziom hałasu w miejscu pracy zainspirował nas do stworzenia innowacyjnego produktu.

Nasz sposób na rozwiązanie problemu
Akustyka i wzornictwo w centrum uwagi.

Cel produktu
Stworzenie dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

Nasza innowacja
Pochłaniający dźwięk system żaluzji meblowych RAUVOLET acoustic-line.

Przekonaj się sam!

DESIGN POŁĄCZONY Z FUNKCJONALNOŚCIĄ
NASZA INSPIRACJA 
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AKTUALNE TRENDY NAKAZUJĄ TWORZENIE OTWARTYCH PRZESTRZENI BIUROWYCH.
POWODUJE TO JEDNOCZEŚNIE WZROST POZIOMU HAŁASU.

SUBIEKTYWNA PERCEPCJA DŹWIĘKU
HAŁAS DZIAŁA NA CIAŁO I UMYSŁ 

Prowadzi to do: 
- zwiększonego wytężania słuchu
- obniżonej zdolności koncentracji
- obniżonej wydajności
- mniejszej zrozumiałości mowy
- gorszego samopoczucia

Konsekwencje to:
- stres
- podwyższone ciśnienie krwi
- uszkodzenia słuchu
- choroby serca i układu krążenia

60 - 80 dBDzwoniący telefon

Pracująca kopiarka

Osoba rozmawiająca przez telefon

Odgłos uderzeń w klawiaturę

Pracująca drukarka laserowa

Kopiarka w stanie bezczynności

Komputer z pracującym dyskiem

Komputer w stanie bezczynności

Drukarka laserowa w stanie bezczynności

60 - 70 dB

55 - 70 dB

55 - 70 dB

55 - 60 dB

50 - 60 dB

35 - 55 dB

30 - 50 dB

30 - 40 dB

Zwiększony poziom stresu Zaburzenia koncentracji 35 dB
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OPTYMALNE ZESTAWIENIE PODŁOGI, 
SUFITU, ŚCIAN I MEBLI STWARZA 
MOŻLIWOŚĆ PRAWIDŁOWEGO ZAPLANO-
WANIA POMIESZCZEŃ POD WZGLĘDEM 
PARAMETÓW AKUSTYCZNYCH.

Mniejszy hałas poprawia zdolność koncentracji.

Lepsza zdolność koncentracji zwiększa 
wydajność i zadowolenie pracowników.

Lepsza zrozumiałość mowy stwarza 
przyjazną atmosferę pracy.

Atmosfera przyjemna pod względem akusty-
cznym pozwala uniknąć niepotrzebnego 
stresu. To poprawia dobre samopoczucie w 
miejscu pracy i chroni pracowników przed 
nadmiernymi obciążeniami akustycznymi.

DZIEŃ POWSZEDNI W BIURZE I ŹRÓDŁA HAŁASU
MOŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 
POMIESZCZEŃ

Fotografia: Martela
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We współpracy z Wydziałem Akustyki uniwersytetu 
w Oldenburgu REHAU opracował specjalny test 
ISE (Irrelevant Speech Effect Test), pozwalający 
opisać wpływ dźwięków tła na wydajność pamięci 
krótkotrwałej. Wyniki testu pokazują, że wydajność 
i zdolność koncentracji uczestników badania 
znacząco spada pod wpływem typowego hałasu biu-
rowego. Zwraca to wyraźnie uwagę na konieczność 
stosowania w nowoczesnych pomieszczeniach 
biurowych elementów pochłaniających dźwięk.

POMIARU STRESU
STRES – JAKO CZYNNIK ZAKŁÓCAJĄCY PRACĘ 
TEST ISE

REHAU dostosował system pochłaniających dźwięk 
żaluzji meblowych RAUVOLET acoustic-line do 
wymogów nowoczesnych pomieszczeń biurowych. 
Nowatorski układ profili w połączeniu z innowacyjną 
konstrukcją wewnętrzną zapewnia absorpcję dźwięku 
przez front żaluzji. Pozwala to zmniejszyć hałas jako 
czynnik stresogenny i sprawić, by dzień powszedni 
w biurze stał się znacznie przyjemniejszy.

Aby zagwarantować reprezentatywność ba-
dania, przeprowadzono cały szereg testów z 
udziałem różnych grup testowych. Do tej pory w 
badaniu uczestniczyło łącznie > 1000 osób.
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WSPÓŁCZESNA ARHITEKTURA BIUROWA CHARAKTERYZUJE SIĘ TENDENCJĄ DO TWORZENIA  
CORAZ WIĘKSZYCH OTWARTYCH POWIERZCHNI.

DECYDUJĄCE ZALETY 
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU NA FRONCIE MEBLA

Prowadzi to jednak całkowitego zakłócenia 
równowagi akustycznej pomieszczenia i codzi-
ennego wystawiania pracowników na zwiększony 
poziom hałasu w miejscu pracy. Nawet wyciszające 
wykładziny muszą często ustąpić miejsca bardziej 
atrakcyjnemu parkietowi, a ścianki działowe znikają 
jako niepasujące do koncepcji otwartych przestrzeni.

Dlatego też należy wykorzystać nowe rozwiązania 
techniczne i w ten sposób zagwarantować 
równowagę między nowoczesną architekturą 
a dobrą akustyką wnętrza. Przede wszystkim 
optymalna konfiguracja podłogi, sufitu, ścian 
i mebli umożliwia projektowanie wnętrz op-
tymalne pod względem akustycznym.

W ramach systemu żaluzji meblowych RAUVOLET 
acoustic-line REHAU zarejestrował liczne prawa 
ochronne. Tym samym REHAU jako pierwszy 
stworzył system zapewniający pochłanianie 
dźwięku poprzez wykorzystanie specjalnych profili 
w pojedynczych meblach. Rozwiązanie REHAU 
pełni przy tym funkcję wysoce skutecznego 
absorbera dźwięku nie tylko w meblach, lecz 
również w ruchomych ściankach działowych.
 

RAUVOLET acoustic-line przeko-
nuje także innymi zaletami.

W przypadku architektów:
Ponieważ kwestie związane z akustyką są 
elementem regulacji dotyczących miejsca 
pracy o takim samym znaczeniu jak kwestie 
związane ze statyką czy oświetleniem, RAU-
VOLET acoustic-line pozwala spełnić wymogi 
przepisów prawa w zakresie  projektowania. 

W miejscu pracy:
1. Dzięki możliwości elastycznego rozmieszczenia  
 elementów systemu hałas można eliminować  
 u jego źródła. 

2. Możliwe jest wydzielanie sfery prywatnej dla  
 pracowników także w biurach wielkopowierzchni- 
 owych, co zapewnia idealną zrozumiałość mowy  
 i pozwala wyeliminować dźwięki przeszkadzające  
 w pracy. 

3. Elastyczne rozmieszczenie elementów systemu  
 spełnia współczesne i przyszłe wymogi miejsca  
 pracy. 

4. Meble służą w miejscu pracy nie tylko jako miejsce 
 do przechowywania różnych przedmiotów, lecz 
 w przemyślany sposób pozwalają osiągnąć 
 dodatkowe korzyści.



Sytuacja w pomieszczeniu bez absorpcji dźwięku

Sytuacja w pomieszczeniu z absorpcją dźwięku przez meble biurowe

Sytuacja w pomieszczeniu z absorpcją dźwięku przez meble biurowe w połączeniu ze specjalnymi elementami sufitu i podłogi
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RAUVOLET acoustic-line składa się z profili o spec-
jalnym przekroju, perforowanych na całej długości, 
oraz efektywnego systemu wewnątrz profilu 
komorowego.  
 
Włóknina akustyczna wewnątrz profili działa jak 
absorber, pochłaniając energię fal akustycznych, 
wnikających do wnętrza profilu, 
i zapobiegając jej wydostaniu się na zewnątrz.  
W ten sposób następuje wyraźna redukcja czasu 
pogłosu w pomieszczeniu.

SPOSÓB DZIAŁANIA
PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA – EFEKTYWNE POCHŁANIANIE 
DŹWIĘKU

RAUVOLET acoustic-line pochłania hałas w całym 
zakresie częstotliwości, w którym mieści się mowa 
ludzka oraz większość odgłosów występujących 
na co dzień w miejscu pracy. Dzięki temu produkt 
działa jak absorber liniowy. 

Nasz opatentowany produkt pochłania w niektórych 
zakresach częstotliwości siedmiokrotnie więcej 
dźwięku niż zwykła szafka. Przeciętny poziom 
sprawności absorpcji wynosi od 75 do 80%.

 
Szacowany wskaźnik pochłaniania dźwięku αw

RAUVOLET acoustic-line 8 = 0,75
RAUVOLET acoustic-line 12 = 0,80

Ilustracje na stronie 17:

dostępne warianty wzornictwa
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RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA JEST DLA NAS NIEZWYKLE ISTOTNA. DLATEGO W PRODUKCJI  
RAUVOLET ACOUSTIC-LINE STOSUJEMY POLIPROPYLEN (PP).

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE
POLIPROPYLEN JAKO SUROWIEC

Proces recyklingu 

Polipropylen, całkowicie nieszkodliwy z punktu 
widzenia ekologii, pochłania podczas produkcji 
niewiele energii, a po wykorzystaniu może być 
poddany recyklingowi lub obróbce termicznej. 
Procesy produkcji przebiegają w trybie ciągłym w 
zamkniętych instalacjach, z których nie uwalniają 
się żadne rozpuszczalniki organiczne.   

Podczas spalania powstają, podobnie jak w przy-
padku gazu ziemnego, wyłącznie dwutlenek węgla 
i woda. Poza zaletami ekologicznymi polipropylen 
charakteryzuje się innymi korzystnymi cechami, 
takimi jak odporność na działanie promieni UV oraz 
odporność na odkształcenia pod wpływem ciepła. 
Ponadto posiada odpowiednią twardość powierz-
chni, a mimo to pozostaje elastyczny. Materiał 
ten charakteryzuje się także szczególnie niską 
kurczliwością.

Recykling to inteligentne rozwiązanie ponownego 
wykorzystania produktów wykonanych z polipropy-
lenu.
Po rozdrobnieniu i przetopieniu tworzywu można 
nadać nową formę.
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RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
WAŻNE REGULACJE DOTYCZĄCE AKUSTYKI WNĘTRZ

Normy DIN EN ISO
DIN EN ISO 354 Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej, grudzień 2003
DIN EN ISO 3382 Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi, 1997
DIN EN ISO 11654 Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - Wskaźnik pochłaniania dźwięku, wydanie z lipca 1997
DIN EN ISO 11821  Akustyka - Pomiar tłumienia dźwięku przez przestawny ekran, sierpień 1997
DIN EN ISO 14257  Akustyka - Pomiary i wyznaczanie krzywych rozkładu dźwięku w przestrzeni w pomieszczeniach pracy  
 w celu oceny ich właściwości akustycznych, marzec 2002

Norma DIN
DIN 18041 Słyszalność w małych i średnich pomieszczeniach, maj 2004 

Wytyczne niemieckie
VDI 2058  Ocena hałasu w miejscu pracy z uwzględnieniem różnych czynności, luty 1999 
VDI 2569 Ochrona przed hałasem i projektowanie akustyczne w biurze, styczeń 1990
VDI 2720 część 2  Ochrona przed hałasem przez ekranowanie pomieszczeń, kwiecień 1983
VDI 3760  Obliczanie i pomiar rozkładu dźwięku w pomieszczeniach, luty 1996



www.rehau.pl ®REHAU  B32700    06.2011

RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
PYTANIA?

Aby uzyskać dodatkowe informacje, wzory lub poradę dotyczącą syste-
mu RAUVOLET acoustic-line, prosimy o kontakt z najbliższym biurem 
sprzedaży REHAU w Państwa okolicy.

Możecie nas Państwo również odwiedzić na stronie systemu RAUVOLET 
acoustic-line: www.acoustic-line.net  
Zapraszamy serdecznie!




