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aplikované akustické stropné Baffle a stenové panely Ekosound Hard

Dizajnové riešenia 
pre lepšiu akus�ku

v spoločenských priestoroch 
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Akustický komfort...    Estetická rozmanitosť... obifon.sk



OBIFON svojimi akustickými panelmi 
prispieva k eliminácii šírenia  zvukových vĺn, 
čím dochádza k zlepšeniu kvality života ľudí.

Prostredie s vysokou mierou hluku do veľkej 
miery vplýva na pohodu a pozornosť ľudí. 
Hluk je formou stresu, ktorý je dlhodobým 
problémom najmä v  kanceláriách, školách, 
výrobných priestoroch, ale aj v reštauráciách,   
či spoločenských priestoroch.

Sme špecialis� na �cho...

TMOBLAKY  Art TM
OBLAKY  Kruh

TMWoodstripes  

TM panely Modular  



Cíťte sa príjemne, s akustickým komfortom. 
Kdekoľvek.
Akustické riešenia pre firmy, školy, divadlá, 
kiná, spoločenské priestory s prívetivým 
dizajnom.

a farebných variácií

Množstvo 
tvarových 

a nástenné riešenia

Neobmedzené 
možnosti inštalácie

Stropné 



TMAkustický panel MODULAR  - vhodný do každého priestoru. Aplikovateľný bez 
viditeľných profilov a líšt, jednotlivo alebo v skupinách. Variabilný v rozmerovom, 
tvarovom aj farebnom prevedení. Pohltivá vložka je štandardne minerál 50mm alebo 
Ekosound PET-vlákno 40mm.

Varianty panelov:
TM

MODULAR  Fabric - zabalený celý v tkanine aj s hranami, trieda horľavosti A2/B.

TMMODULAR  XXL - veľkorozmerový panel, trieda horľavosti A2/B.

TMMODULAR  Coral - panel zabalený v sklotkanine  trieda horľavosti A2

TMMODULAR  Resident - panel v U profiloch, trieda horľavosti A2.



TMAkustické panely OBLAKY  sú určené na horizontálne zavesenie pod strop v tvare 
oblakov, respektíve sólo panelov. Sú vyrábané na báze pohltivého jadra s povrchovou 
úpravou. Vytvárajú estetický a funkčný prvok v miestnosti so skvelými akustickými 
vlas tnosťami. Výhodou je ich variabilita (možnosť zvoliť výšku, hrúbku, farbu a tvar.

Varianty panelov:
TMOBLAKY  - majú tvar obdĺžnikov a štvorcov. Panely majú vynikajúce akustické 

vlastnosti, nie je nutné zakrývať celý strop. 
TMOBLAKY  Kruh -  panely v kruhovom prevedení. Dizajnovo výrazná je kombinácia 

rôznych priemerov a výšok zavesenia.

TM
OBLAKY  Art - prednosťou tejto varianty je tvarové prevedenie panelov 
v atypických geometrických tvaroch, čím estetický výraz stropu získava nový 
rozmer, pri zachovaní akustických vlastností.

TMOBLAKY  Neo - kladenie akustických oblakov v radoch s pravidelnými medzerami, 
vyžaduje závesný systém.

TM
OBLAKY  Kruh
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TMOBLAKY



BAFFLE sú vertikálne vešané panely v priestore pod stropom, kde účinne absorbujú 
zvuk. Znižujú odrazené zvukové vlny v priestore, čím sa znižuje úroveň hluku. Ich 
použitie je vhodné do kancelárií, škôl a priemyslu, ale aj tam, kde nie je možné aplikovať 
znížený strop, respektíve je potrebné znížiť hladinu zvuku.

Varianty panelov:

BAFFLE Art - vertikálne absorbéry kladené v ostrovčekoch a tvaroch vytvárajúce 
dizajnové zoskupenia na strope. Tvary môžu byť kruhy, štvorce či obdĺžniky rôznych 
veľkostí.

BAFFLE Expression - nepravidelná sieť panelov v rôznych dĺžkach a uhloch vytvára 
nový výraz stropu. 

lAMELY  Silencio - lineárny systém pozostávajúci z lamiel aplikovaných na strope. 
Prednosťou je súvislý vzhľad stropu. Umožňuje jednoduchú montáž a prístup k 
rozvodom za lamelami.

BAFFLE - absorpčné jadro ošetrené zvukovo-transparentnou povrchovou úpravou. 
Dostupné je v rôznych rozmeroch a farbách.

BAFFLE BAFFLE  Art BAFFLE  Expression
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OBLAKY Art  BAFFLE

RESIDENT Frame BAFFLEMODULAR XXL 

 Ekosound Hard cut

 
BAFFLE OBLAKY Kruh

MODULAR Strop LAMELY SilencioTMBAFFLE Art

TMMODULAR

Pri každom obrázku je názov výrobku,ktorý bol aplikovaný alebo je našou alternatívou iného výrobcu.



BAFFLE  Triangel

BAFFLE  Expression

EKOSOUND Mona

Modular Strop 

BAFFLE

WOOD,PET slats

BAFFLEBAFFLE 

TM
OBLAKY

LAMELY Silencio + Hexagóny BAFFLE

TMOBLAKY
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TMMODULAR
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TMAKUFON BL -Lamela

AKUFON+BAFFLE

AKUFON+BAFFLE

WOOD,PET slats

WOOD,PET stripes

WOOD,PET stripes

WOOD,PET stripesWOOD,PET stripes

WOOD,PET stripes

WOOD,PET slats

WOOD,PET slats

WOOD,PET latsPET slats

WOOD,PET slats



TMMODULAR
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EKOSOUND Hard
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TMMODULAR
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MODULAR  

MODULAR  
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Závesné paravany

Závesné paravany + Baffle



Naše oddelenia

Funkcie a vlastnosti produktov 

na zmenu produktov bez upozornenia.

ako aj iných výrobcov. Špecifikácie 
poskytujú všeobecný návod 

že je dodržaná odporúčaná inštalácia 
a údržba. OBIFON si vyhradzuje právo 

produkty spoločnosti OBIFON, 

k produktom, ktoré sú vhodné na 

Táto publikácia zobrazuje 

základe poskytnutých preferencií. 

a systémov sú platné pod podmienkou, 

Kontakt

+421 903 804 096

96801 Nová Baňa

Železničný rad 12

Po-Pi     7:00-15:30

obchod@obifon.sk Obchodné oddelenie:

Technické oddelenie:

+421 903 804 096 (predajňa)

Jana Ondrušíková

Ing. Dušan Špirek

+421 903 509 645

Ekosound Vcut

viac info na : obifon.sk


