Sileo

A line of products with acoustic properties confirmed
by tests carried out in certified institutions.
| Linia produktów o właściwościach akustycznych,
potwierdzonych badaniami w certyfikowanych instytucjach.

Acoustics: a challenge for
a contemporary oﬃce

Akustyka: wyzwanie
współczesnego biura

Spending time in a place filled with constant noise causes
problems with concentration and decreases employees’
efficiency. A lot of people working together in a small space,
ringing telephones and conversations held in a passageway
not only distract from work, but also have a highly negative
influence on working conditions. Taking into consideration
the increase in the number of noise sources and their
diversity in contemporary offices, we should pay special
attention to acoustic aspects and not only visual ones when
designing a space. The implementation of solutions that help
us improve the comfort of working and reduce surrounding
noise is becoming as important as the need to create
a pratical and functional space which is beautiful
at the same time.

Przebywanie w ciągłym hałasie generuje problemy
z koncentracją oraz spadkiem efektywności pracowników.
Obecność dużej liczby osób na małej przestrzeni, dzwoniące
telefony, rozmowy w przejściu nie tylko rozpraszają, ale
znacząco pogarszają warunki pracy. Biorąc pod uwagę
wzrost liczby źródeł hałasu oraz ich różnorodność
we współczesnych biurach, podczas projektowania
przestrzeni, powinniśmy kłaść szczególny nacisk na aspekty
akustyczne, nie tylko wizualne. Wprowadzanie rozwiązań,
dzięki którym jesteśmy w stanie podnieść komfort pracy
i zredukować otaczający hałas, staje się nie mniej ważne
niż zaadaptowanie praktycznej, funkcjonalnej, ale zarazem
pięknej przestrzeni.

By using the solutions from the Sileo line, we can take care
of users’ acoustic comfort. The diversity of panels and walls
allows us to section off workstations and successfully
ensure employees’ acoustic isolation.

Zastosowanie rozwiązań z linii Sileo pozwala wszechstronnie
zadbać o komfort akustyczny użytkowników. Poprzez
dobranie różnorodnych paneli oraz ścianek, jesteśmy w stanie
skutecznie oddzielić stanowiska pracy oraz zapewnić
pracownikom izolację akustyczną.
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Wall panels
| Panele ścienne
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Suspended panels
| Panele podwieszane
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Do great things
in silence
TWÓRZ WIELKIE RZECZY W CISZY

Finishes | Wykończenia:
Blazer CUZ28, CUZ85, CUZ02, CUZ30
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Wall panels

Panele ścienne

The use of sound-absorbing wall panels not only helps
reduce the echo effect in a particular room, but also allows
for creating a unique and cosy place that gives employees
the feeling of acoustic comfort.

Zastosowanie dźwiękochłonnych paneli ściennych pozwala
nie tylko na redukcję pogłosu w danym pomieszczeniu,
ale umożliwia także wykreowanie wyjątkowego, przytulnego
wnętrza, dającego poczucie komfortu akustycznego.

Thanks to the diversity of panel sizes and the possibility
to combine two different colours on one panel, we are able
to create exceptional arrangements that make up colourful
patterns in an interior. Using wall panels at workstations
designed for working together, in conference halls and in
managerial offices give them a new character that facilitates
the performance of tasks that require employees’ creativity
and concentration.

Dzięki różnorodności rozmiarów oraz możliwości łączenia
na jednym panelu dwóch kolorów, jesteśmy w stanie uzyskać
unikatowe układy, tworzące w pomieszczeniu barwne
akcenty i aranżacje. Poprzez zastosowanie paneli ściennych,
miejsca pracy wspólnej, ale także sale konferencyjne,
czy gabinety nabiorą nowego charakteru, umożliwiając
pracownikom pracę w przestrzeni sprzyjającej kreatywności
i skupieniu.

Finishes | Wykończenia:
Blazer CUZ85, CUZ02, CUZ28
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Finishes | Wykończenia:
Blazer CUZ28, CUZ85, CUZ02, CUZ30
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Finishes | Wykończenia:
Blazer CUZ1E, CUZ02, CUZ30

Suspended panels

Panele podwieszane

Sound-absorbing suspended panels allow for dividing
a space acoustically and visually. By using light suspended
panels attached to a ceiling, we can successfully reduce
the echo effect and improve acoustic conditions in lobbies
and atria, which are high with a huge surface area.
In a contemporary office many teams and individual
employees work together in one space. By installing
suspended panels we can section off particular zones
and provide proper working conditions to all employees
at the same time.

Podwieszane panele dźwiękochłonne, umożliwiają podział
przestrzeni, zarówno pod względem akustycznym,
jak i wizualnym. Stosując lekkie panele podwieszane
do sufitu, jesteśmy w stanie skutecznie zredukować pogłos
oraz poprawić warunki akustyczne w pomieszczeniach
typu lobby i atria, charakteryzujące się znaczną wysokością
oraz powierzchnią. Współczesne biuro cechuje obecność
na jednej wspólnej przestrzeni wielu zespołów i odrębnych
jednostek, dlatego montując panele podwieszane
oddzielamy poszczególne strefy, dodatkowo zapewniając
wszystkim odpowiednie warunki pracy.

Finishes | Wykończenia:
Blazer CUZ1E, CUZ02, CUZ30
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Desk and workbench panels

Panele do biurek i stanowisk
workbench

Sound-absorbing desk panels allow us to create comfortable
working conditions, especially at workstations that are
designed for performing tasks that require concentration.
Holding many telephone conversations or spontaneous
meetings at a desk may have a distracting influence on
the other team members and disturb their performance.
Sectioning off workstations and isolating employees
from distracting sounds are two highly important aspects
that help maintain employees’ efficiency and ensure
greater privacy. A mobile panel is an additional tool that
allows us to divide a working area flexibly, for example
on a conference table.

Dźwiękochłonne panele do biurek pozwalają stworzyć
komfortowe warunki pracy, zwłaszcza na stanowiskach
wymagających koncentracji oraz skupienia. Liczne rozmowy
telefoniczne, bądź spontaniczne spotkania przy biurku mogą
wpływać rozpraszająco na pozostałych członków zespołu
i przeszkadzać w wykonywaniu codziennych obowiązków.
Oddzielenie stanowisk pracy oraz odseparowanie
pracowników od dekoncentrujących dźwięków jest
niezmiernie ważne i pozwala na stałe utrzymanie
ich efektywności oraz zapewnienie większej prywatności.
Stosując panel mobilny, zyskujemy dodatkowe narzędzie,
umożliwiające elastyczny podział przestrzeni do pracy
na przykład na stole konferencyjnym.

Finishes | Wykończenia:
Xpress 60003
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Finishes | Wykończenia:
Xpress 60003
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Accessories

Akcesoria

Desk panels can be equipped with a wide range of
practical accessories that ensure easy organisation
of a workstation.

Dodatkowym wyposażeniem paneli do biurek oraz
workbenchy jest szeroka gama praktycznych akcesoriów,
umożliwiających prostą organizację miejsca pracy.
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Magnetic board
with a pencil box
Pencil box
Horizontal shelf (A4)
Shelf for binders
Tablica magnetyczna
z piórnikiem
Piórnik
Półka na dokumenty
pozioma (A4)
Półka na segregatory

Finishes | Wykończenia:
Xpress 60003
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Wymiary

Wall panels
| Panele ścienne

400

Dimensions
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Suspended panels
| Panele podwieszane

1200

1400

1600

1800

1200

1400

1600

1800

660

Desk panels
| Panele do biurka

575
675
775

Desk panels: mobile
| Panele do biurek: mobilne

400

520

Workbench panels
| Panele do biurek: workbench
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Finishes

|

Opcje tapicerowania

There are many colour concepts
available for the Sileo line products,
which allows for matching visual
identification of a company and
differentiating particular rooms.

Arrangement S1 – 3 panels
| Aranżacja S1 – 3 panele

In terms of wall panels, we are able
to combine two colours chosen by
a customer on one element and create
interesting colour and geometric
patterns.
Produkty z linii dostępne są
w wielu wersjach kolorystycznych,
umożliwiających wyróżnienie
pomieszczeń i dopasowanie
do identyfikacji wizualnej firmy.
Przy panelach ściennych jesteśmy
także w stanie połączyć na jednym
elemencie dwa wybrane kolory, tworząc
różnorodne kombinacje barwne oraz
geometryczne.

Arrangement S2 – 4 panels
| Aranżacja S2 – 4 panele

Arrangement S3 – 6 panels
| Aranżacja S3 – 6 paneli

Arrangement S4 – 8 panels
| Aranżacja S4 – 8 paneli
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|

Wykończenia

Xpress fabric

|

Tkanina Xpress

60003

68002

62002

65011

64083

66010

Blazer fabric

|

66008

60004

65081

63013

66009

61183

CUZ1R

CUZ02

CUZ1W

LDS73

LDS75

LDS08

Tkanina Blazer

CUZ58

CUZ85

CUZ90

CUZ21

CUZ1S

CUZ1Z

CUZ1Y

CUZ1L

CUZ1P

CUZ28

CUZ1E

CUZ30

Synergy fabric

|

Tkanina Synergy

LDS74

LDS07

LDS05

LDS03

LDS55

LDS06

LDS11

LDS14

LDS45

LDS38

LDS17

LDS63

Metal

|

Metal

Accessories*

|

BI

NF

White

Panel handle
| Uchwyt paneli

Akcesoria*

Saffron

NK

Cashmere

*T
 he FLO screen handle available in BI-White only.
| Uchwyt na monitor FLO dostępny tylko w wersji BI-White.

AT

Atlantic

BI

White

Aluminium

Organiser strip
| Szyna organizacyjna

BI
18

AL

White

CZ

Black

© Copyright Nowy Styl Group
Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and upholsteries of products.
| Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń.
|

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals.
Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
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