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LEVITER

model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

Leviter Shape 8 (60x60x8cm)

LEV-SH8

6 / 2,16 m²

6 290

Leviter Shape 12 (60x60x12cm)

LEV-SH12

4 / 1,44 m²

5 190

LEV_STM

16 / 1,44 m²

5 790

na obrázku provedení RD/ červená

Leviter STM (30x30x5,5cm)

na obrázku provedení BK/ černá

absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty (absorpce začína na kmitočtu 200Hz), moderní a estetický design dává široké použití
panelů jako doplněk interiéru; vyrobeno ze speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) s 1mm vrstvou
sametových vlaken, v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RD/ červená, BL/ modrá, WH/ bílá, BK/
černá, GY/ šedá

DECOSORBER NATUR

model / rozměr /popis
Decosorber Natur MAZE 8 (60x60x8cm)

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

DSN-M8

6 / 2,16 m²

7 490

DSN-DD8

6 / 2,16 m²

7 490

DSN-T8

6 / 2,16 m²

7 490

DSN-Q8

6 / 2,16 m²

7 490

na obrázku provedení EB/ ebony

Decosorber Natur DEEP DOT 8 (60x60x8cm)

na obrázku provedení WN/ ořech

Decosorber Natur TWIG 8 (60x60x8cm)

na obrázku provedení MAH/ mahagon

Decosorber Natur QUAD 8 (60x60x8cm)

na obrázku provedení WH/ bílá
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DECOSORBER NATUR

model / rozměr /popis
Decosorber Natur DOT 8 (60x60x8cm)

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

DSN-D8

6 / 2,16 m²

7 490

DSN-S8

6 / 2,16 m²

7 490

DSN-H8

6 / 2,16 m²

7 490

DSN-E8

6 / 2,16 m²

7 490

na obrázku provedení WN / ořech

Decosorber Natur SERTA 8 (60x60x8cm)

na obrázku provedení WR / vínově červená

Decosorber Natur HALE 8 (60x60x8cm)

na obrázku provedení EB / ebony

Decosorber Natur EVA 8 (60x60x8cm)

na obrázku provedení NP / přírodní topol

absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus
Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm, povrch s černou sametovou
1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překlížky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem
na dřevo) v osmi typech perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů) a v šesti
povrchových/ barevných provedení: NP/ natural poplar - přírodní topol, EB/ ebony - eben, MAH/ mahagony - mahagon, WN/ walnut ořech, WH/ white - bílá, WR/ wine red - vínově červená

DECOSORBER Natur 0,5

model / rozměr / popis
Decosorber Natur 0.5 EVA (60x30x8cm)

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

DSN05-E8

12 / 2,16 m²

7 490

na obrázku provedení WH / bílá

absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus
Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm/2,5cm; povrch s černou
sametovou 1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překlížky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem
a voskem na dřevo) v jednom typu perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů)
a v šesti povrchových/ barevných provedení: NP/ natural poplar - přírodní topol, EB/ ebony - eben, MAH/ mahagony - mahagon, WN/
walnut - ořech, WH/ white - bílá, WR/ wine red - vínově červená
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MASSIVE series

model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

Massive 6 strip (60x60x7cm) NAT

6ST

2 / 0,72 m²

6 490

Massive 6 strip (60x60x7cm) MAH/ EB/ WH

6ST

2 / 0,72 m²

6 690

absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty + 1D difúzní princip odrazu zvuku (kombinaci natočením
jednotlivých panelů lze docílit více směrového rozptýlení zvukového spektra); vyrobeno z masivu dubu,
speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě
FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní rám pro uchycení
na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní dub; MAH/ mahagony - dub v
úpravě mahagonu; EB/ ebony - dub v úpravě černé; WH/ white - dub v úpravě bílé; hmotnost:
3,2kg/ks

Bigfusor ll Massive (60x60x18cm) NAT

BFll_MAS

1 / 0,36 m²

7 490

Bigfusor ll Massive (60x60x18cm) MAH/ EB/ WH

BFll_MAS

1 / 0,36 m²

7 990

2D difúzní princip odrazu zvuku - zaoblené provedení, boční odrazy a odrazová směrovost panelu, to vše
rozptýlí zvukové spektrum až na úrověň dva a půl rozměrnou difuzi zvuku; vyrobeno z masivu buku,
základová deska 18mm z buková překlížky; velmi vysoká hmotnost zabezpečuje téměř nulové zkreslení;
součástí je montážní rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural přírodní buk; MAH/ mahagony - buk v úpravě mahagonu; EB/ ebony - buk v úpravě černé; WH/
white - buk v úpravě bílé; hmotnost: 24kg/ks

Decosorber Massive Quad (60x60x7cm) NAT

DSMAS_Q

4 / 1,44 m²

9 190

Decosorber Massive Quad (60x60x7cm) MAH/ EB/ WH

DSMAS_Q

4 / 1,44 m²

9 990

polouzavřené absorpční panely pro kontrolovanou absorpci středních kmitočtů, Quad má největší účinnost
v rozmezí 200Hz až 800Hz; rám panelu je vyrobený z masivu dubu a přední MDF deska má přírodní dýhu
dubu; výplň je speciální akustická pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě
vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní
rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní dub; MAH/
mahagony - dub v úpravě mahagonu; EB/ ebony - dub v úpravě černé; WH/ white - dub v úpravě
bílé; hmotnost: 2kg/ks

Decosorber Massive Eva (60x60x7cm) NAT

DSMAS_E

4 / 1,44 m²

9 190

Decosorber Massive Eva (60x60x7cm) MAH/ EB/ WH

DSMAS_E

4 / 1,44 m²

9 990

polouzavřené absorpční panely pro kontrolovanou absorpci středních kmitočtů, Eva má největší účinnost
v rozmezí 200Hz až 2000Hz; rám panelu je vyrobený z masivu dubu a přední MDF deska má přírodní dýhu
dubu; výplň je speciální akustická pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě
vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní
rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní dub; MAH/
mahagony - dub v úpravě mahagonu; EB/ ebony - dub v úpravě černé; WH/ white - dub v úpravě
bílé; hmotnost: 2kg/ks

COVERED PANELS

model / rozměr / popis
Fiber panel (120x60x6cm)
Print panel / potisk na zakázku (120x60x6cm)

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

FP

2 / 1,44 m²

4 390

PP120

1 / 0,72 m²

3 290

neutrální design absorpčního panelu pro pásmo středních a vyšších kmitočtů (absorpce
začína na kmitočtu 250Hz); robustní rám z MDF vyplněný speciální akustickou pěnou USAP
(Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302* a
potažený jemnou tkaninou; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď, lze použít i na
strop (příslušenství pro montáž na strop není součástí balení); barevné provedení: WH/ bílá,
BK/ černá, BG/ béžová, GY/ šedá, RD/ červená, BL/ modrá, BRG/ vínově červená burgundy
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BASS TRAPS

model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks

MOC

Decotrap Natur (42,4x42,4x60cm)

DTN

2

5 190

DTN_M

2

5 290

na obrázku provedení EB / ebony

Decotrap Natur Maze (42,4x42,4x60cm)

na obrázku provedení NP / přírodní topol

Decotrap Natur je "basová past" pro umístění do rohu místnosti, polouzavřený nízkofrekvenční absorpční panel pro regulaci průběhu
nízkých kmitočtů; Decotrap Natur má absorpční rozsah mezi kmitočty 50-500Hz, nejvíce efektívní je v rozmezí 60-250Hz; vyrobený z
těžké a velmi husté akustické pěny USAP DT (v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*) s 1mm vrstvou sametových vláken
zakryté 4mm tlustou perforovanou deskou z překlížky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v
šesti povrchových / barevných provedení: NP/ natural poplar -přírodní topol, EB/ ebony - eben, MAH/ mahagony - mahagon, WN/
walnut - ořech, WH/ white - bílá, WR/ wine red - vínově červená; hmotnost: 4,5kg/ks

Big Trap (37x37x60cm)

BT

2

1 990

Big Trap je nízkofrekvenční absorpční panel, který pomáhá udržet pod kontrolou průběh
nízkých kmitočtů; pracuje od kmitočtu 100Hz; eliminuje stojaté vlnění a "pročistí" zvukové
pásmo na nízkých kmitočtech, ideální umístění do rohu místnosti; vyrobený ze speciální husté
akustické pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující
normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

Mini Trap (30x30x60cm)

MT

4

2 190

Mini Trap je nízkofrekvenční absorpční panel, který má stejnou funkci jako větší bratr "Big
Trap", absorpce začíná od kmitočtu 130Hz, menší objem panelu je navržený do menších
prostor a v kombinaci s ostatními panely kompletně zdokonalí zvuk i domácí poslechové
místnosti; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics
Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021
černo-šedá

Low Killer (35x35x60cm)

LK

2

2 490

Low Killer je nízkofrekvenční absorpční panel, který pomáhá udržet pod kontrolou průběh
nízkých kmitočtů; absorpce začíná od kmitočtu 80Hz, eliminuje stojaté vlnění a "pročistí"
zvukové pásmo na nízkých kmitočtech, umístění do rohu místnosti, kde je velká kumulace
nejnižších frekvencí; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus
Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení:
RAL 7021 černo-šedá
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DIFFUSERS

model / rozměr / popis
Bigfusor II (60x60x16cm) / bílá
Bigfusor II (60x60x16cm) / černá, šedá

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

BFII WH

3 / 1,08m²

3 690

BFII BK/GY

3 / 1,08m²

4 290

Bigfusor II slouží k rozptýlení zvukového spektra do všech části místnosti; doporučení pro
domácí kino i pro poslechové studio, vzhledem k nízké hmotnosti lze snadno instalovat na zeď
i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/
černá, GY/ šedá

Bigfusor I (60x60x16cm) / bílá
Bigfusor I (60x60x16cm) / černá, šedá

BF WH

3 / 1,08m²

3 690

BFBK/ GY

3 / 1,08m²

4 290

Bigfusor I slouží k rozptýlení zvukového spektra do všech části místnosti; doporučení pro
domácí kino i pro poslechové studio, vzhledem k nízké hmotnosti lze snadno instalovat na zeď
i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/
černá, GY/ šedá

Sharpfusor (60x60x8cm) / bílá
Sharpfusor (60x60x8cm) / černá, šedá

SF WH

6 / 2,16 m²

2 790

SF BK/ GY

6 / 2,16 m²

3 490

Sharpfusor slouží k odrazu zvukového spektra a odstranění třepotavé ozvěny v místnosti, kde
již není potřeba další absorpce, doporučení natočit panely při instalaci různými směry; snadná
instalace na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení:
WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá

Fourfusor (60x60x8cm) / bílá
Fourfusor (60x60x8cm) / černá, šedá

FF WH

6 / 2,16 m²

2 790

FF BK/GY

6 / 2,16 m²

3 490

Fourfusor slouží k odrazu zvukového spektra a odstranění třepotavé ozvěny v místnosti, kde
již není potřeba další absorpce, díky nízké hmotnosti je snadná instalace na zeď i strop;
vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, GY/
šedá

PRO series

model / rozměr

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

Quadsorber 4 (60x60x4cm)

QS4PRO

10 / 3,6 m²

2 290

Quadsorber 6 (60x60x6cm)

QS6PRO

10 / 3,6 m²

2 990

Quadsorber 8 (60x60x8cm)

QS8PRO

8 / 2,88 m²

2 990

Sharpsorber 4 (60x60x4cm)

SS4PRO

10 / 3,6 m²

2 290

Sharpsorber 6 (60x60x6cm)

SS6PRO

10 / 3,6 m²

2 790

Sharpsorber 8 (60x60x8cm)

SS8PRO

8 / 2,88 m²

2 790

Pyramis 5 (60x60x5cm)

PY5PRO

10 / 3,6 m²

2 390

Pyramis 7 (60x60x7cm)

PY7PRO

10 / 3,6 m²

2 990
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PRO series

model / rozměr

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

Ovulum 3 (60x60x3cm)

OV3PRO

10 / 3,6 m²

1 790

Ovulum 5 (60x60x5cm)

OV5PRO

10 / 3,6 m²

2 290

absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty (absorpce u Quadsorber 8 začína na kmitočtu 200Hz), klasické provedení panelů s
výbornou účinností je určeno pro menší i větší místnosti s instalací na zeď i strop; vyrobeno ze speciální akustické pěny USAP (Unique
Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

popis

Příslušenství

obj. číslo

balení

MOC

MMS / magnetický montážní systém

MMS

sada

1 290

MMS1 / magnetický montážní systém bez podložek

MMS1

sada

1 120

AF

310ml

159

montážní sada pro magnetické uchycení 6 kusů
akustických panelů / magnety se upevní na panel
nejlépe lepidlem a kovové podložky se připevní na zeď,
vše pomocí šablony / sada obsahuje 24ks magnetů,
24ks podložek a šablonu.

Acoufix / obsah 310 ml
akrylátové lepidlo pro všechny Sonitus Acoustics panely
/ lepidlo naneseme na zadní část panelu, viz obrázek
vpravo, poté na čistou připravenou plochu přitlačíme
panel cca 30 sekund (v závislosti na teplotě, vlhkosti
místnosti, hmotnosti panelu, popř. instalace panelu na
strop, je doba přítlaku vyšší).

legenda
balení počet kusů panelů v jednom balení
MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH za jedno balení

*

evropská norma FMVSS302 / Federal Motor Vehicle Safety Standard
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