
SilentPET®

akustická řešení

Akustické panely  
z recykolvaných PET lahví



Naším cílem je být vždy na vrcholu, být jedničkou 
ve svém oboru a nabízet svým zákazníkům ty 
nejkvalitnější služby.

Vnímáme změnu pracovního prostředí i moderní 
trendy v architektuře a designu. Proto jsme přišli  
s řešením prostorové akustiky pomocí 
recyklovaných PET lahví. 

Pomocí panelů SilentPET® jednoduše vytvoříte 
příjemné prostředí vhodné pro setkávání i práci.



KDE SILENTPET FUNGUJE

JAK SE VYRÁBÍ

AKUSTICKÁ POHODA A DESIGN

Moderní materiály, jako jsou beton, sklo nebo kov v kombinaci s otevřeným prostorem 
vytváří místo, kde se jakýkoliv hluk jednoduše šíří a odráží všemi směry. 

Řešením akustické pohody těchto prostor jsou designové panely SilentPET® 
vyráběné z recyklovaného plastu. 

Získejte klid pro práci nebo odpočinek.

Dopřejte si klid při práci i na přemýšlení a mysle-
te na zdraví. Pobyt v hlučném prostředí negativně 
ovlivňuje zdraví a tedy i výkonnost pracovníků. 

Dobré řešení prostorové akustiky ve světě patří ke 
standardům kvalitních kanceláří i obytných prostor.

Našli jsme proto řešení, které akustické nedostatky 
daného prostoru vyřeší – panely SilentPET®.

AKUSTIKA  
Z PET LAHVÍ

KANCELÁŘE

INOVACE

VÝROBY A DÍLNY

PROCES

ŠKOLY

ODPAD

VÁŠ DOMOV

PRODUKT

Jsme specialisté na kance-
lářské prostory a víme, jak  
i z té vaší udělat příjemné 
místo pro setkávání i práci.

Myslíme ekologicky a záleží 
nám na udržitelnosti.  
Proto jsme dostali nápad, 
jak vyrábět akustické panely 
z PET lahví.

Základem výroby je velké 
množství PET lahví  
z recyklovaného odpadu.

PET láhve se v procesu výro-
by zpracují do podoby vláken 
a vytvoří se finální směs 
materiálu.

Konečným válcováním vzni-
kají zvukově izolační desky 
SilentPET® s vynikajícími 
akustickými hodnotami.

I v extrémně rušných pod-
mínkách dokážeme vytvořit 
provoz ohleduplný k vašim 
zručným dělníkům.

Šatna, chodby, auly, ale pře-
devším třídy a posluchárny. 
Vytvoříme pohodu v jakém-
koliv prostoru.

Nepřekřikujte se doma je-
den přes druhého. Otevřené 
galerie, velké prosklené plo-
chy a propojené místnosti,  
to vše hraje proti vám.

Vytvořte si doma pohodu!



NALADĚNÍ MÍSTNOSTI

Každý prostor je něčím specifický. Velké skleněné plochy, 
tvrdá podlaha, otevřené prostory nebo vysoká světlá výška. 
Složení konstrukcí, koberec nebo mobiliář, zpravidla zlepšují 
akustické podmínky v místnosti, ale jejího správného naladění 
docílíte jedině pomocí akustických panelů. Správná volba 
jejich tvarů a umístění hraje roli ve finálním efektu.

Tím ve výsledku naladíte akusticky nejen místnost,  
ale i její uživatele.

MEETING ROOM | BOSH | JIHLAVA | CZ

TISK | ZAKÁZKOVÉ ŘEZÁNÍ | AMBIENT LIGHT
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QUADRO L

TRIANGULO L

QUADRO M

TRIANGULO M

Funkce je důležitá, ale věci se nám musí i líbit.  
Vyberte si proto z naší knihovny prvků nebo si  
vytvořte vlastní design!

Základní rozměr 2 400 x 1 200 mm dává široké 
možnosti tvarů.

Vyberte si tloušťku, barevnou variantu nebo  
speciální úpravy povrchu, jako jsou tisk grafiky   
a barvení dle RAL.

Akustické panely SilentPET® instalované na ta 
správná místa docílí ideální šíření i absorbci  
dozvuku místností.
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TEN SPRÁVNÝ TVAR

VYČNÍVAT, NEBO ZAPADNOUT?

JEŠTĚ O KOUSEK VÝŠ!

VYBERTE SI 
TVAR,  

BARVU  
A UMÍSTĚNÍ
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STRIPE M long 

CIRCULO M

STRIPE L long 

CIRCULO L

STRIPE M short 

EGGO

STRIPE M long 

SURFO

WAVES

HEXUS

TLOUŠŤKA MATERIÁLU

ZAVĚŠENÍ NA STROP

ZÁKLADNÍ BARVY

KOTVENÍ NA ZEĎ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

VOLNĚ STOJÍCÍ

Ve většině případů nejúčinnější řešení,   
ať už jej umístíte vodorovně nebo svisle.

Vytvořte si funkční obraz, doplňte stávající 
design nebo sdělte své myšlenky přímo 
na zeď.

Řešení v podobě paravánu je ideální 
pro rychlé přesunutí tam, kam zrovna 
potřebujete.

15 MM
50 MM

ŠEDÁ
ČERNÁ

POTISK GRAFIKOU
BARVENÍ RAL



MODERACE 
DOZVUKU

Dobu dozvuku a ozvěny v místnosti dokáže ovlivnit 
nejen počet absorbčních ploch, ale také jejich 
umístění. 

Podívejte se na základní možnosti kotvení a jak 
dané řešení ovlivňuje prostorovou akustiku.

Absorbční plocha (m2)

Doba dozvuku (sekund)

Vylepšení až (%)

PRÁZDNÁ MÍSTNOST
Místnost o rozměru 6 x 8 x 2,7 m. Skleněných 
ploch 30 %. Stěny pohledový beton. Hladká 
litá podlaha.

0

3,08

-

VERTIKÁLNĚ ZAVĚŠENÉ

Možnost umístit velké množství 
materiálu na malé ploše

Absorbční plocha (m2)

Doba dozvuku (sekund)

Vylepšení až (%)

11,5

1,17 

62

Absorbční plocha (m2)

Doba dozvuku (sekund)

Vylepšení až (%)

UMÍSTĚNÍ NA STĚNĚ

Při nemožnosti zásahu do stropu 
Estetický efekt (vlastní design)

11,5

1,75
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Absorbční plocha (m2)

Doba dozvuku (sekund)

Vylepšení až (%)

HORIZONTÁLNĚ NA STROPĚ

Vhodné při malé světlé výšce

11,5

1,81

41

SOLITÉRNÍ PARAVÁNY

Bez zásahu do konstrukcí 
Přenosné dle potřeby

Absorbční plocha (m2)

Doba dozvuku (sekund)

Vylepšení až (%)

11,5

1,35

56

HORIZONTÁLNĚ ZAVĚŠENÉ

Designový prvek interiéru 
Možnost regulace výšky

Absorbční plocha (m2)

Doba dozvuku (sekund)

Vylepšení až (%)

11,5

1,3
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CO JE DOBA DOZVUKU?

Pro komfortní práci nebo odpočinek je důležitá doba dozvuku v místnosti.  
Čím kratší, tím lépe se v prostoru koncentrujeme i vedeme rozhovor.

U nás máme speciální komoru, kde právě dobu dozvuku měříme a moderujeme.  
Zde testujeme nejen akustické panely, ale i naše interiérové systémy.



FUNKCE I DESIGN

SilentPET® nemusí být pouze v základních barevných 
provedeních - bílá, šedá a černá. Díky tisku můžete panely 
věšet jako obrazy nebo využít ke sdělení i jako podhledy.

Kombinací různých umístění - strop / stěny / paraván - 
docílíte zlepšení akustických vlastností i oživení celé místnosti 
z estetického hlediska.

KONFERENČNÍ MÍSTNOST  
NADACE PARTNERSTVÍ | BRNO | CZ

TISK | ŘEZÁNÍ | KOTVENÍ BEZ VRTÁNÍ
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

ZVUKOVÁ POHLTIVOST

TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE

Vynikající akustické vlastnosti a vysoké produktové 
standardy zaručující zdravotně nezávadné vlast-
nosti a jednoduchou údržbu. 

Při výrobě navíc využíváme ekologické procesy s co 
nejnižšími emisemi CO2, proto se i odpad z výroby 
vrací zpět do výrobního procesu.

ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ
SilentPET® je v souladu s „Öko-Tex® Standard 100 Produktové 
třídy l“ pro výrobky vhodné pro malé děti, a tak se dokonce  
používá jako výplň do matrací dětských postýlek. Materiál je 
šetrný k pokožce a nezpůsobuje alergie, podráždění či  
problémy dýchacích cest. 

SilentPET® je bez zápachu a nevydává žádné emise. Kromě 
toho je odolný proti vlhkosti a nemá tendenci k tvorbě plísní  
ani napadení parazity.

ODBORNÁ ANALÝZA
Chcete-li vytvořit ze svého prostředí příjemnější prostor pro 
práci nebo odpočinek, stačí nás kontaktovat a my zajistíme 
profesionální analýzu, výpočty doby dozvuku a další veličiny. 

Ne všechno lze vypočítat, uplatníme tedy naše bohaté zkuše-
nosti a vývoj z vlastní akustické komory.

Frenkvenční rozmezí zásadní pro srozumitelnost 
lidského hlasu.

frekvence v Hz 
hodnocených v hladině absorpce zvuku αw 0,90
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frekvence v Hz 
hodnocených v hladině absorpce zvuku αw 0,90

Testováno s použitím  
DIN EN ISO354/DIN EN ISO 11654

SLOŽENÍ 60 % recyklovaných PET lahví 
40 % bico vláken (vláknitá lepidla)

STANDARDNÍ VELIKOST standardní 2 400 x 1 200 mm  
(na přání i jiné)

TLOUŠŤKA PANELU 15 mm | 50 mm

BAREVNOST bílá | šedá | černá | potisk

HMOTNOST 2 600 g/m3

VLHKOSTNÍ ODOLNOST ano

EMISE odour-free, neuvolňuje plyny

POŽÁRNÍ ODOLNOST B-S1, d0 (EN13501)

TEPLOTNÍ ROZSAH - 30°C až + 80°C

ŠÍŘENÍ ZVUKU

Zvuk, ať už pochází z našich úst nebo z jiného zdroje, se šíří jako vlny.  
Prostorová akustika se zabývá právě jeho šířením, absorbcí, odrazem i rozptylem.

Díky správné volbě tvaru a umístění akustických panelů SilentPET® můžeme zvuk  
a jeho šíření moderovat a tím zlepšovat pracovní prostředí. 



Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s. 

U Splavu 1419 
684 01 Slavkov u Brna 

Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-akustika.cz


